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Sorunlara
diyalogla

çözüm
üretmek...

erek global gerekse ulusal ekonomide hızla değişen ve ne 
yazık ki daha da zorlaşan şartlara uyum sağlayabilmek için 
çok daha fazla enerji, çok daha fazla zaman ve çok daha 
fazla gayret sarf etmeniz gerekiyor. Hepimizin de bildi-

ği gibi, siyasi, ekonomik ve hukuki belirsizliklerin olduğu bir ülkede 
sanayici olmak oldukça zor. Her ne kadar ülkemizde belirsizlikler 
ve sorunlar yok desek de sorunlarımız vardır ve bu gerçeği gizlemek 
yerine onunla yüzleşmeliyiz. Böylece kendimize, en başta sorunlarımı-
za çözüm üretme yönünde bir sorumluluk yüklemek ve bu doğrultuda 
daha somut adımlar atma konusunda bir hedef koymuş olacağız ki asıl 
anlamlı olan da budur.  

Hiç şüphesiz ki; sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve 
hedeflerimiz de var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla bakmamıza engel 
teşkil etmemelidir. Bunu da birlikte hareket etme, birbirimizi gerçek-
ten dinleme ruhuyla başarabileceğimize inanıyorum. Bu nedenle “eğer 
gerçekten söz ve eylemimizde samimiysek”, “ben yaptım oldu” ile değil 
tüm karar alma süreçlerine, bundan etkilenecek kişi ve kurumların gö-
rüşlerini de katmak en doğru olan yöntemdir ki tüm gelişmiş ülkelerde 
de süreçler böyle işlemektedir.

Sorunların, ortak bir söylemle, tek bir noktadan gerekli mercilere 
taşınarak çözüm önerilerinin üretilebileceği durumuna kısmen güzel 
örneklerden birisi, Üretim Reform Paketi olmuştur.

Kısmen dememizin nedeni ise; tasarı TBMM’den geçmeden önce 
OSBDER olarak bizlerden ve OSB’lerden de görüş alınmasıdır ki 
güzel ve doğru olan da budur. Ancak, OSB Kanunu’nun bütünüyle 
ele alınıp, daha sistematik sürekli değişime uğramayan daha kalıcı bir 
çalışmayı içeren görüşlerimizin kanuna yansımamış olması ise eksik 
olandır ki kısmen dememiz de bundandır. Bunun en bariz somut 
örneklerinden biri de OSB’lerdeki “emsal” artışının hiç dikkate alın-
mamış olması ve vergilere ilişkin belirsizliklerin halen de giderilmemiş 
olmasıdır.   

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı yasalaştı

...Evet sanayicinin ortak sorunlarına az da olsa çözüm getiren Üre-
tim Reform Paketi yasalaştı. Bu süreç, OSBDER’in neden var olması 
gerektiği, işlevini ve toplumsal ekonomik hukuki süreçlere samimi 
katkı sunma konusundaki duygu ve düşüncelerimizi de daha netleştir-
miştir. 

OSBDER çatısı altında yapılan pek çok toplantı ile Üretim Reform 
Paketi en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmiş, üye OSB’lerimizin 
görüş ve önerileri toplanmış, oluşturulan görüşler, eleştiriler ve talepler 
yetkili mercilere iletilmiştir. Üretim Reform Paketi’nde OSB’lerimizi 
ilgilendiren pek çok hususa değinilmiştir. Aslında bizim esas talep ve 
amacımız: OSB Kanunu’nun, böyle parça parça değil, bütünüyle ele 
alınıp, yargısal süreçlerin daha kolay çözüme kavuşturulmasını sağla-
yan daha köklü bir hukuki çalışma idi ki bu yönüyle kanunun hala ek-
sik ve yetersiz olduğunu söylemek de mümkündür. Ancak tüm bunlara 
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rağmen bu haliyle de sanayiciyi 
bir nebze rahatlatmıştır. Pakette, 
sanayiciyi üretime teşvik edecek, 
olumlu bulduğumuz düzenleme-
ler yapılmıştır.

Üretim Reform Paketi’nin 
olumlu bulduğumuz yanlarını 
sıralamak gerekirse;

Sanayi sicili almış sanayici-
lerden emlak vergisi alınmama-
sı, yıllardır sanayicinin sırtına 
yüklenen elektrik üzerinden 
alınan TRT Payı’nın kaldırılması 
gibi düzenlemeler, yatırımların 
güçlenmesini beraberinde getire-
cektir. Sanayi işletmelerinin her 
yıl hafta tatillerinde çalışabilmek 
için belediyelerden ruhsat alma 
zorunluluğunun ortadan kaldı-
rılması da oldukça önemli bir 
değişikliktir. Paketin yasalaşması 
hiç şüphesiz ki; yıllardır gereksiz 
mali yük altında ezilen ve yoru-
lan sanayicilerimizin rahat bir 
nefes almasını sağlayacaktır.

Ancak halen de düzenlen-
mesi gereken önemli hususlar 
olduğu gerçeğini de belirtmemiz 
gerekiyor. En önemli üretim 
maliyetinden olan, “emsal” 
oranındaki artış talebinin halen 
karşılanmamış olması…

Özellikle doluluk oranı yüzde 
100’e yaklaşmış OSB’lerde, 
emsal oranlarının mutlaka 
artırılmasının önemli bir ihtiyacı 
karşılamış olacağını belirtmemiz 
gerekir. Organize sanayi bölge-
lerinde 0.70 ile 1.00 oranında 
farklı emsaller, OSB’ler arsında 
adaletsiz bir durum oluşturması 
ise ayrı bir sorundur. Ülkemi-
zin ekonomik kalkınmadaki 
en önemli politikalarından 
biri, sanayinin teşviki ve geli-
şiminin önündeki hiç kimseye 

bir yararı olmayan engellerin 
kaldırılmasıdır. Bu bağlamda, 
daha fazla alan kullanılmasının 
önünün açılması hiç şüphesiz 
ki, son derece isabetli olacaktır. 
OSB’lerdeki kapalı alanların 
arttırılması, yatırımını genişlet-
mek isteyen işletmelerin önemli 
bir maliyetten kurtularak daha 
hızlı gelişmesine, mevcut taşın-
mazlarını daha verimli şekilde 
kullanmalarına, dolayısıyla Türk 
sanayisinin hızla büyümesine 
çok önemli katkı sunacaktır. 
Yapılacak bu değişikliğin yatırım 
ve istihdamı artıracağı da bir 
gerçektir.

Bu noktada (emsal artışı) 
alt yapının veya çevrenin sorun 
yaşayabileceği konusundaki bir 
tereddütün ise, mevcut somut 
durumlar ışığında bir karşılığının 
olmadığı düşüncesindeyiz.   

Zira bu kapsamda bir ince-
leme yapıldığında OSB’lerin alt 
yapı açısından her türlü ihtiyaca 
yönelik kuruldukları ve işletildik-
leri görülecektir. Yatırımcıların 
ilave emsal artış talebi üretim-
leri için önem arz etmesinin 
yanı sıra,  emsal artışı sayesinde 
OSB’lerde sanayi parsellerinde 
bulunan ruhsatsız yapıların yasal 
hale getirilerek ruhsatlanması 
da sağlanacaktır.  Unutulmama-
lıdır ki; ülkemizin 4.0 Endüstri 
Devrimi’ne ayak uydurabilmesi 
sanayicilerin yeterli ve nitelikli 
alanlarda teknoloji ile uyumlu 
üretim yapabilmelerine bağlı-
dır. Kaldı ki emsalin artırılması 
demek; sanayici için, emlak ver-
gilerinin kaldırılmasından daha 
büyük bir mali yükten kurtulmak 
ve bu mali yükü daha verimli 
alanlarda kullanmak gibi bir 

avantaj da sağlayacaktır. Üstelik 
bunun, kamu gelirini azaltmadan 
yapılıyor olması da olayın bir 
diğer güzel tarafı olacaktır ki 
yetkililerce bu hususun özellikle 
dikkate alınarak bir an önce bu 
konuda bir düzenlemeye gidil-
mesini talep ediyoruz.   

Bir parselde bir katılımcı 
üretim yapabilecek

Hizmet ve destek alanları 
haricinde OSB'lerde yer alan her 
bir parselde, bir katılımcı ya da 
katılımcının kiracısı üretim ya-
pacağı şartının da, özellikle grup 
şirketleri ve büyük parsellerde 
çalışan ve teknoloji gelişiminden 
dolayı boşa çıkan alanlarını kira-
ya veremeyen katılımcılar açısın-
dan kaynak israfı olduğu düşün-
cesindeyim. Bu düzenlemenin de 
acilen yapılması gerekmektedir. 
(Kanunda bu sağlandı sanırım, 
yine de bunu netleştirmekte 
yarar vardır.)

Bu bağlamda, yatırımcının 
lehine olabilecek, üstelik kamu 
yararına da yönelik olan, özünde 
gerçekleşmesinde yasal bir engel 
de bulunmayan bu düzenle-
melerin yapılması yönündeki 
talebimizi tekrar yeniliyor ve 
bu düzenlemelerin de ivedilikle 
yapılmasını bekliyoruz.

Son olarak, özellikle “emsal” 
konusunda, yeni bir düzenle-
menin gerekliliğini bir kez daha 
vurgulamakla birlikte; Üretim 
Reform Paketi’nin oluşturul-
ması sürecinde, görüşlerimizin 
alınması ve müzakere edilmesine 
imkan sağlayan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız olmak 
üzere, sürece katkı sunan, emek 
veren herkese teşekkür ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.



STK’lar, 
OSBDER ve 

dergimiz

ivil Toplum Kuruluşlarının (STK) varlığı ve etki alan-
ları sürekli çeşitlenmekte ve gelişmektedir.  STK’lar 
kişilerin ya da kurumların tek başlarına yapamadıkları 
şeyleri gönüllülük ve dayanışma duyguları içinde bir 

araya gelerek, organize bir biçimde gerçekleştirmeye çalışmaları-
na olanak sağlayan yapılardır. Çağdaş demokrasilerde ülkelerin 
yönetiminde yasama, yürütme ve yargı üç temel alandır. Ancak, 
son yüzyılda bu temel alanların yanına medya ve STK’ların da 
güç kaynağı olarak eklendiğini görmekteyiz. Bir ülkede demokra-
tik yaşamın gelişmesinde, vatandaşlık bilincinin güçlenmesinde, 
toplum katmanlarının kendilerine ait anonim sorunlarına çözüm 
yolları üretmesinde STK’ların etkisi gittikçe artmaktadır. STK’lar, 
varlıkları ve geliştirdikleri çözüm önerileri ile karar alıcıları yönlen-
dirmekte, bir anlamda genel faydaları doğrultusunda karar alma-
larına yardımcı olmaktadır. STK’lar bireysellikten toplumsallığa 
geçişin en önemli araçlarıdır.

Dünya ekonomisinde yaşanan krizler, değişkenlikler ve so-
runlar global bir ekonominin aktörü olan ülkemizi de doğrudan 
etkilemektedir. Bu etkileşimin neticesi olarak da, ekonomik kurum 
ve kuruluşların tabi olduğu kanuni düzenlemeler ve uygulamalar 
sürekli güncellenmek mecburiyetindedir. Atılacak her yeni adımın 
başarılı olması, yani alınan kararların doğru olması ve uygulamala-
rın bu yönde gerçekleşebilmesi için sağlıklı bir karar alma siste-
matiğinin oluşması önemlidir. Doğru kararlar için doğru bilginin 
de elde olması gereklidir. İşte bu noktada ekonomik yapılanmalar 
çevresinde oluşturulan STK’lar, kendileri ile ilgili konularda karar 
alıcılara kendi grupları için en doğru ve faydalı olanı aktaracak 
yapılanmalar olarak öne çıkmaktadır.

Demokrasinin getirdiği kararlarda çoğulculuk ve paydaşlık 
yaratma anlayışının vazgeçilmez parçası STK’lardır. Ülkemizde 
STK’ların yapılanmasında ya da değerlendirilmesinde yapılan bir 
yanlış vardır. STK’larda tam anlamı ile gönüllülük esasına bağlı bir 
aidiyet söz konusudur.

Oysa,  bazı kanunlarla ya da mevzuatın getirdiği gerekler neti-
cesinde zaruri aidiyet ile oluşturulan kurum ve kuruluşlar da STK 
olarak değerlendirilebilmektedir.

Ülkemiz ekonomisinin üreten ve istihdam yaratan, istikrarlı bü-
yüyen bir model içine girmesi için kullanılan en önemli araçlardan 
biri de OSB’lerdir.

Türkiye, 1960’larda çıktığı OSB yolculuğunda bugün sayıları 
300’e varan OSB’si ile çok güçlü ve geniş kapsamlı bir yapıya dö-
nüşmüştür. OSB’lerin yapıları, ihtiyaçları, sahip oldukları vizyon ve 
misyonları da yıllar içinde değişen şartlara, ortama, global ve ulusal 
ekonominin gereklerine göre değişim göstermektedir. Değişimin 
her aşamasında OSB’lerin kurulması, yönetilmesi ve geleceğe 
taşınması için yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı oluşmaktadır. 
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Yani, ülkemizdeki yasama erki, OSB’ler ile 
birlikte karar almak durumundadır. Bu noktada 
doğru kararların oluşturulması için doğru bilgile-
rin karar alıcılara en açık, en etkin ve elbette en 
özgür biçimde aktarılmasında kullanılan STK’lara 
ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 2008 yılında 
kurulan Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin 
(OSBDER) bugün üye sayısı artmış, üyelerinin 
düşünce ve beklentilerini rahatça dile getirdiği, 
bu düşüncelerle oluşturulan taleplerin karar 
alıcılara iletildiği, ortak bir gücün sesi haline 
gelmiştir. OSBDER’in temel misyonu, OSB’lerin 
önce varlıklarını sürdürmelerine sonra da ge-
lişmelerine olanak sağlayacak yönetimsel ve 
finansal ortamın sağlanmasına katkı vermektir. 
Bu konularda OSBDER bir mıknatıs görevi 
görmekte; OSB’lerin sorunlarını, çözüm öneri-
lerini, beklentilerini bir araya toplamakta ve bu 
bilgileri derleyerek, düzenleyerek karar alıcılar ile 
paylaşmaktadır.

Burada özellikle dikkat çekilmesi gereken bir 
nokta vardır. O da OSBDER gibi görev yapan 
STK’ların var olan düzene ya da kanunla var 
edilen kurumlar ve kuruluşlara karşı bir müca-
dele yürüttüğü ön yargısıdır. Bu yargı kesinlikle 
yanlıştır. OSBDER, OSB’lerin sorunlarının takibi 
ve OSB’lerin temsilinde gördüğü eksik yönleri 
bir STK çatısı altında tamamlama ve geliştirme 
çabası içinde olan örgütlenmedir. 

TBMM’de kabul edilen Üretim Reform Pa-
keti (ÜRP) çalışmaları, bu oluşumun ne denli ve-
rimli, paylaşımcı ve demokratik bir yapı olduğunu 
ortaya koyan bir dönem olmuştur. OSBDER üye-
si OSB’lerimizden ÜRP ile ilgili gelen her görüş, 
öneri, olumlu ya da olumsuz eleştiri önce profes-
yonel ve konusunda uzman olan ekiplerce, sonra 
da OSB’lerin yöneticileri ile değerlendirilmiştir. 
ÜRP’de olumlu karşılanan noktalara destek 
verilmiş, olumsuz görülen noktaların kaldırılması, 
eksik noktaların tamamlanması yönünde görüşler 
ve çözüm önerileri, ilgili tüm kişi ve kurumlarla 
paylaşılmıştır. OSB’lerin menfaatine olacak hu-
susların oluşturulması, zarar vereceği ya da sorun 
yaratacağı düşünülen noktaların ortadan kaldırıl-
ması hususunda saygın ve ölçülü bir takip içinde 

kanun çıkana kadar çalışmalarına devam etmiştir.
Bu dönemde başta Sayın Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanımız ve Bakanlık Bürokratları-
mız olmak üzere, konuyla ilgili tüm siyasetçileri-
miz OSBDER ile iletişime özen göstermişlerdir. 
Kendilerine açık tuttukları iletişim kanalları için 
teşekkür ederiz. 

Neticesinde Kanun TBMM’den çıkmıştır. 
Kanunda herkesin olumlu olduğunda mutabık 
kaldığı hususlar olduğu gibi bizce zaman içinde 
sıkıntı ve sorun yaratacak, uygulamada sorunlar 
ile karşılaşacağımız ya da OSB’lerimizin işleyiş ve 
güçlenmesini zorlaştıracak maddeler de vardır. 
OSBDER olarak bu olumsuzlukların giderilme-
si konusunda çalışma ve girişimlerimiz devam 
edecektir. OSBDER çatısı altına gelecek her 
OSB’miz de bu çalışmalara tüm özgür iradeleri 
içinde, diledikleri katkıyı koyabileceklerdir.

Yazımın sonunda bir de Ocak ayında ilk 
sayısını çıkardığımız OSBDER Dergimiz hak-
kında kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 
Herkesin bildiği bir söz vardır: “Söz uçar, yazı 
kalır”. Özellikle günümüzün yoğun ve karmaşık 
gündemi içinde yazılı dokümanların iletişim ve 
bilgi paylaşımdaki önemi ortadadır. 

OSBDER Dergisi de OSB’lerin kendilerini, 
çalışmalarını, görüşlerini, hedef ve projelerini 
ortaya koyabilmesi açısından çok değerli bir 
platform olmuştur. Dergimiz sayesinde gerek 
OSB’lerimizin özellerinde yaptıkları çalışmalar, 
gerekse OSBDER’in çalışmalarının paylaşımı 
ve bilgilendirilmesi hususunda ciddi katkı ko-
nulmuştur. Dergimiz kısa sürede OSB’lerin sesi 
olmaya aday bir gelişim içindedir. Bu derginin 
sayfaları tüm OSBDER üyesi OSB’lerimize açık-
tır. Düşünceden projeye, projeden uygulamaya 
çalışmalarınızın her halkasını bu dergi aracılığı ile 
diğer OSB’ler, ilgili kişi ve kurumlarla paylaşma 
şansınız vardır. 3000 adet basılan dergimiz, ciddi 
bir planlama ile ilgili noktalara ulaştırılmaktadır. 
Dergimizin gelişimi için de herkesin öneri ve 
fikirlerine yayın komitesi olarak açık olduğumuzu 
belirtmek isterim. Dergimizin bir sonraki sayısın-
da, OSB’lerimiz için atılan doğru ve güzel adım-
ları paylaşabilmek umudu ve dileği ile saygılarımı 
sunarım.
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OSBDERGİ, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği 
yayın organıdır. Dergide yayınlanan yazılar aksi 
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OSBDER YÖNETİM 
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SANAYİCİ 
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YENİ DESTEK 

VE TEŞVİKLER

Üretim 
Reform 
Paketi 

yasalaştı
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18 / Güçlü OSB’ler 
için güçlü OSBDER

22 / GTÜ Girişimcilik Zirvesi’nde, 
geleceğin girişimcileri  
sanayicilerle buluştu

28 / EBSO Meclisi’ni 
okulumuzda ağırladık

32 / Fütürist Ufuk Tarhan  
T-İnsan’ı anlattı

36 / Anadolu OSB

50 / Atatürk’ü en iyi anlayan  
öğrenciler ödüllendirildi

58 / Burhan Öçal ve Çellistanbul, 
ÇOSB’de sahne aldı

66 / Bandırma Organize
yatırımcıya avantaj sunuyor

78 / KOSBİ’den mesleki 
eğitime tam destek 

86 / ASO 2. ve 3. OSB 
hızlı ve emin  adımlarla ilerliyor

İşte sanayiye 
yeni destek 

ve teşvikler…

Yaratıcı 
düşünce ile 

üretimin gücü 
birleşti

ÇOSB 15’inci 
Genel Kurul 
Toplantısı 
gerçekleştirildi

İAOSB’de 
Makine 
Çalıştayı 
yapıldı

KREDİ 
GARANTİ 
FONU

10

42

24

52



amuoyunda Üretim 
Reform Paketi olarak 
bilinen Sanayinin Ge-
liştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla 

Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edile-
rek yasalaştı. Kanun, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın onayının ardından
1 Temmuz 2017 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından sanayi ve üretime 
destek olmak amacıyla hazırlanan 

tasarı, TBMM’de kabul edildi. Üretim 
Reform Paketi, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzalamasının 
ardından yürürlüğe girdi.

Yeni yasa ile sanayi işletmelerinin 
hafta tatillerinde çalışabilmek için be-
lediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı 
alma zorunluluğu kalktı. Sanayi Sicili 
Kanunu’ndaki sanayi tanımı kapsamı-
na, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten 
işletmeler de alındı. 

Sanayi Sicili
Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nda tutulacak 
sanayi siciline kaydedilecek, üretim 
faaliyetine başlamadan önce sanayi 

güncel
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KBilim, Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı 
tarafından 

sanayi ve üre-
time destek ol-
mak amacıyla 

hazırlanan 
Üretim Re-

form Paketi, 
yasalaşarak 

yürürlüğe
girdi.

İşte 
sanayiye 
yeni destek 
ve teşvikler…

Üretim Reform Paketi yasalaştı... 



siciline ön kayıt yaptıracak. Sanayi 
sicilinde kaydı olmadığı tespit 

edilen sanayi işletmelerine, süre-
sinde sanayi siciline tescil ettirme-
yenler için verilen idari para cezası 
kesilecek.

Sanayi işletmelerinden, faali-
yette olup olmadığına bakılmak-
sızın sanayi siciline kaydolmayıp, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 1 yıl içinde sanayi 
siciline kaydolup sanayi sicil bel-
gesi alanlar hariç, bu tarihe kadar 
kaydolmayanlar hakkında idari 
para cezası uygulanacak.

Öğretim üyelerinde  
yaş sınırı 75 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 
üniversitelerin ihtisaslaşmasına 
yönelik çalışmalar yapacak. Yaş 
haddini dolduracakları tarihten 
önce başvurmuş olup, sözleşme 
tarihi itibarıyla öğretim üyesi kad-
rolarında bulunanlardan yükse-
köğretim kurumlarınca belirlenen 
bölüm ve programlarda görevlerin-
de kalmalarında fayda görülenler, 
yükseköğretim kurumunun teklifi 
ve YÖK’ün onayı ile emeklilik yaş 
hadlerini doldurdukları tarihten 
itibaren 75 yaşını geçmemek 
üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı 

bağlanıncaya kadar birer yıllık 
sürelerle sözleşmeli olarak 

çalıştırılabilecek.
Organize sanayi 

bölgelerinde 
kurulan meslek 

yüksekokulla-
rında öğrenim 
gören her bir 
öğrenci için 
YÖK bütçesi-
ne bu amaçla 
tahsis edilen 
ödenekten eği-

tim desteği ve-
rilecek. Bilimsel 

araştırma projeleri 
kapsamında görev-

lendirilecek tezli yüksek 
lisans ve doktora program-

larındaki öğrencilere, belirlenecek 
miktarlarda burs verilecek.

Teknoloji Transfer Ofisi

Kanuna göre, yükseköğretim 
kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle 
ilgili olarak kamu, özel sektör ile 
işbirliği yapmak, üretilen bilgi, 
yapılan buluşları fikri mülkiyet 
kapsamında koruma altına almak, 
uygulamaya aktarmak üzere ser-
maye şirketi statüsünde teknoloji 
transfer ofisi kurabilecek. Devlet 
üniversitelerinde fiilen 6 yıl çalışan 
öğretim üyelerine, yurt içi ve 
yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge 
niteliğinde çalışmak üzere 1 yıl 
süreyle ücretli izin verilebilecek. 
Devlet üniversitelerinin uygula-
ma ve araştırma merkezlerinde, 
araştırma enstitülerinde sadece 
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak 
veya öğretim üyelerinin yürüttük-
leri Ar-Ge kapsamındaki projelere 
yardımcı olmak üzere doktora ile 
tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 
ve veteriner hekimlikte uzmanlık 
veya sanatta yeterlik eğitimi sonra-
sındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla 
en fazla 3 yıl süreyle sözleşmeli 
olarak doktora sonrası araştırmacı 
istihdam edilecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu
İdari ve mali özerkliğe sahip, 

kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel 
bütçeli 13 üyeden oluşan Yükse-
köğretim Kalite Kurulu kurulacak. 
Kurul, yükseköğretim kurumla-
rının eğitim öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 
kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve 
uluslararası kalite standartlarına 
göre değerlendirmeler yapacak, iç, 
dış kalite güvencesi, akreditasyon 
süreçleri ve bağımsız dış değerlen-
dirme kurumlarının yetkilendiril-
mesi süreçlerini yürütecek.

Yükseköğretim Programları 
Danışma Kurulu, yükseköğretim 
alanındaki istihdam odaklı politi-
kaları oluşturulacak, geliştirecek, 
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buna bağlı yeni açılacak eğitim 
programları ve kontenjanların plan-
lanmasına yönelik süreçlerde öneri-
de bulunacak. Meslek Yüksekokul-
ları Koordinasyon Kurulu, meslek 
yüksekokulları ve programların 
açılmasına yönelik standartların 
belirlenmesi, mevcut programların 
geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların 
istihdamı ile lisans tamamlama sü-
reçlerine ilişkin görüş ve önerilerde 
bulunacak.

YÖK, 1 Ocak 2023’e kadar, 
devlet üniversitelerinin fen ve mü-
hendislik bilimleri lisans öğrencile-
rinin, öğrenimlerinin son yılında bir 
yarıyılı özel sektör işletmelerinde, 
teknoparklarda, araştırma altyapı-
larında, Ar-Ge merkezlerinde ya da 
sanayi kuruluşlarında uygulamalı 
eğitimle tamamlamalarını zorunlu 
kılmaya yetkili olacak. Öğrencile-
re, uygulamalı eğitimleri sırasında 
asgari ücretin net tutarının yüzde 
35’i ücret olarak ödenecek. Mes-
leki Eğitim Kanunu’ndaki “staj” 
tanımı değiştirilerek, yükseköğretim 
kurumlarında verilen her düzeydeki 
alana özgü olarak belirlenen teorik 
ve uygulamalı ders staj kapsamın-
da sayılmayacak. Yükseköğretim 
kurumlarında staj yapan öğrencilere 
de staj ücreti ödenecek.

TRT bandrol oranları

Türkiye Radyo Televizyon Ku-
rumu (TRT) Gelirleri Kanunu’nda 
yapılacak değişiklikle, bandrolsüz 
cihaz satışı yapanlara kesilen cihaz 
bedeli tutarındaki idari para cezası, 
bandrol ücretinin iki katına düşü-
rülecek, bu cihazları satın alanlara 
kesilen idari para cezaları kaldırı-
lacak.

Cep telefonları, bilgisayarlar ve 
tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu 
alıcıları ve set üstü medya kutuları 
için tek tek olmak üzere Bakanlar 
Kurulu kararına istinaden yapılan 
bandrol uygulamasına da kanunla 
açıklık getiriliyor. Bandrol oranları; 
cep telefonları için yüzde 6, bilgi-

sayar ve tablet bilgisayarlar için 
yüzde 2, taşıtlarda yer alan band-
role tabi cihazların ayrı ayrı tevsik 
edilememesi halinde, imalatta 
taşıtın satış faturasındaki KDV 
matrahı, ithalatta ise gümrük giriş 
beyannamesindeki KDV matrahı 
üzerinden kara taşıtları için yüzde 
0,4, diğer taşıtlar için yüzde 0,01, 
video görüntü veya ekranına bağ-
lantı yapılmak üzere tasarlanan te-
levizyon alıcıları için yüzde 10, bu 
cihazların dışında kalan ve görsel, 
işitsel yayınları alabilen her türlü 
cihazlar için de yüzde 10 olacak.

Sanayici TRT payı  
ödemeyecek

Sanayi siciline kayıtlı işletme-
lerin maliyet yüklerinin azaltılması 
amacıyla üretime yönelik elektrik 
kullanımlarından TRT payı alın-
mayacak.

Oduna dayalı orman ürünü 
satışlarında; satış bedeli üzerinden 
yüzde 3’e kadar alıcılardan tahsil 
edilen ağaçlandırma fonu ile bu 
satışlardan yüzde 3 tahsil edilen 
Orman Köylülerini Kalkındır-
ma Fonu paylarını, sıfıra kadar 
indirmeye veya yüzde 3’ü geçme-
mek üzere belirlemeye Bakanlar 
Kurulu yetkili olacak.

güncel
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Sanayi 
işletmelerinin 
üretime yöne-

lik elektrik  
kullanımından 

TRT Payı 
alınmayacak. 

Ot bedeli 
ve hafta 

sonu çalışma 
ruhsatı alma 

zorunluluğu da 
kalktı. 



13
güncel

Sağlık ve Endüstri Bölgeleri

Trabzon ve Zonguldak’ta, Ba-
kanlar Kurulu kararıyla kıyı dolgu 
alanlarda; mevcut en iyi teknikleri 
kullanan endüstri bölgesi ile Husu-
si Hastaneler Kanunu kapsamında 
kalan sağlık tesisleri hariç olmak 
üzere Sağlık Bakanlığı’nın önerisi 
ve Bakanlar Kurulu’nca alınacak 
kamu yararı kararı doğrultusunda 
sağlık bölgeleri kurulabilecek.

Kıyı dolgu alanlarda doldur-
ma veya kurutmayı yapacak ilgili 
idarenin valiliğe iletilen teklifi, 
valilik görüşüyle birlikte Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına gönderile-
cek. Bakanlık, ilgili kuruluşların 
görüşünü de alarak teklifi inceleye-
cek. Uygun bulunması halinde ilgili 
idare tarafından uygulama imar 
planı hazırlanacak.

Bu yerler için yapılacak planlar 
hakkında İmar Kanunu hükümleri 
uygulanacak ancak Turizmi Teşvik 
Kanunu ile Endüstri Bölgeleri 
Kanunu kapsamında kalan alanlar-
daki planlar söz konusu kanunlara 
göre onaylanacak. Doldurma ve 
kurutma işlemleri yürürlükteki 
mevzuat hükümlerine göre yapı-

lacak. Bu araziler devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olacak, özel 
mülkiyet konusu olamayacak.

KOSGEB aidatları

Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 
işletmelere verilecek destekler için 
belirlenen usul ve esaslar doğrultu-
sunda erken ödeme yapacak.

KOSGEB hesaplarına ya-
tırılan aidat tutarları yıllık safi 
gelir üzerinden alınacak. Ödenen 
aidat tutarlarının tespitine ilişkin 
kanıtlayıcı belgeler, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca KOSGEB’e gön-
derilecek. Kanıtlayıcı belgeleri 
zamanında göndermeyenlere, 10 
bin liraya kadar idari para cezası 
uygulanacak.

Özelleştirme kapsam ve 
programı kapsamında, yürürlükten 
kalktığı için birleştirilen kuruluşlar-
da çalışan ya da istifa, emeklilik, iş 
akdinin feshi ve ölüm gibi neden-
lerle ayrılanların, işten ayrılmadan 
önce kendisinin ödemediği ancak 
kuruluşların ödediği sendika üyelik 
aidatları ve faizleri bu kişilere rücu 
edilmeyecek.

Ar-Ge desteği

Yükseköğretim kurumlarının 
matematik, fizik, kimya ve biyoloji 
bölümleri temel bilimler mezunla-
rı, teknoloji geliştirme bölgelerinde 
destek kapsamına alınacak.

Temel bilimler alanlarında en 
az lisans derecesine sahip Ar-Ge 
personeli istihdam eden Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri firmalarının, 
bu personele ödedikleri aylık 
ücretin o yıl için uygulanan asgari 
ücretin aylık brüt tutarı kadarlık 
kısmı, 2 yıl süreyle, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılana-
cak. Destek, ilgili ayda Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi firmasında 
istihdam edilen toplam personel 
sayısının yüzde 10’unu geçemeye-
cek. Bu destek, Teknoloji Geliştir-
me Bölgeleri yönetici şirketlerinde 
istihdam edilen temel bilimler 
mezunu Ar-Ge personeline de 
aynen uygulanacak.

Ürün toplatma

AB mevzuatı enerji verimli-
liği kriterlerine uygun olmayan 
ürünler, Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-
lanmasına Dair Kanun kapsamında 
piyasaya arzı yasaklanabilecek ya 
da ürün piyasadan toplatılabilecek.

Yapılan kontrol sonucunda 
ürünün güvenli olmadığının tespit 
edilmesi halinde yetkili kuruluş 
ürünün piyasaya arzının yasaklan-
masını, arz edilenlerin toplanması-
nı, kısmen ya da tamamen bertaraf 
edilmesini, ürünlerin içerdiği 
risklerle ilgili bilgilerin duyurulma-
sını yapacak.

Üretici bu duyuruyu yetersiz 
görürse ülke genelinde dağıtımı ya-
pılan iki gazete ile yayın yapan iki 
televizyon kanalında ilan ederek 
risk altındaki kişilere duyurulması-
nı sağlayacak.

Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetleri sonucunda uygunsuz ol-
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duğu tespit edilen ürünler 
için 4 bin ile 250 bin lira 
arasında değişen çeşitli ida-
ri para cezaları verilecek.

Orta ve yüksek tekno-
lojili yerli ürünlere yüzde 
15 oranında fiyat avantajı 
sağlanarak bu konuda kamu 
kurumlarınca yapılacak farklı 
uygulamalar engellenecek. 
Ayrıca yerli yazılım ürünü teklif 
eden istekliler lehine de yüzde 15 
oranında fiyat avantajı sağlanması 
zorunlu olacak.

Endüstri Bölgeleri  
Kanunu değişikliği

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun 
amacını yeniden düzenleyen Kanun, 
Endüstri Bölgeleri Koordinasyon 
Kurulu’nun oluşumunu, endüstri 
bölgelerinin kuruluşunu, ilanını, 
yatırım izni sürecini, teşvik tedbir-
lerini ve yönetici şirketin görev ve 
yetkilerini belirleyen hükümleri de 
kapsıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, kurum ve kuruluşların 
veya yönetici şirketin başvurusuna 
istinaden veya resen yer seçimi 
yapmak suretiyle endüstri bölgele-
rinin kurulması önerisinde buluna-
bilecek. Endüstri bölgesi ilan edilen 
alanlardaki araziler kamulaştırılarak 
Hazine adına tescil edilecek, Maliye 
Bakanlığı, endüstri bölgesi olarak 
kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis 
edecek.

Endüstri bölgelerinde yatırım 
yapmak isteyen yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlığa 
başvurusu üzerine ön yer tahsisi 
yapılacak.

ÇED mevzuatına tabi faaliyet-
lerden “ÇED Olumlu” kararı veya 
“ÇED Gerekli Değildir” kararı 
verilerek yatırımı kabul edilen faali-
yetler hakkında gerekli izin, onay ve 
ruhsatlar verilmeden önce başvuru-
da bulunan yatırımcının, yatırımda 
kullanacağı sabit yatırım tutarının 

bin-
de 5’ini geçmemek 

üzere belirlenen oran dahilinde 
yatırdığı tutarı, özel endüstri bölge-
lerindeki yatırımcı ödemeyecek.

Atık su arıtma tesisi işleten en-
düstri bölgelerinden belediyelerce 
atıksu bedeli alınmayacak.

Özel Endüstri Bölgeleri

Üzerinde kurulu sanayi te-
sisi bulunan, arazi alanı 150 bin 
metrekareden büyük, kurulduğu 
dönemde geçerli olan imar plan-
ları uyarınca gerekli izinleri alarak 
faaliyete geçmiş ve yeni yapılacak 
yatırım yeri için en az 50 bin metre-
kare tevsi imkanı sağlayan alanlar 
veya üzerinde kurulu sanayi tesisi 
bulunmayan, 200 bin metrekareden 
büyük alanlar, Bakanlar Kurulu’nca 
özel endüstri bölgesi olarak ilan 
edilecek.

Özel endüstri bölgesi ilan edile-
cek alanlarda gerçekleştirme süresi 
5 yılı geçmemek üzere belirlenen 
yeniden değerleme oranına göre 
güncellenme kaydıyla en az 400 
milyon lira tutarında yeni yatırım 
taahhüdünde bulunulması gereke-
cek.

Verilen 5 yıllık taahhüt süresi 
içerisinde yatırımın gerçekleşmeme-
si durumunda, gerekirse bu süre bir 
defaya mahsus olmak üzere bir yıl 
uzatılabilecek. Verilen ek süre içe-
risinde taahhüdün gerçekleşmemesi 
halinde, özel endüstri bölgesinin 
kaldırılmasına karar verilebilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten önce ilan edilen endüstri böl-
geleri, en geç 1 yıl içinde belirlenen 
hükümlere uygun hale getirilecek.

Sanayi bölgelerine  
demiryolu 
bağlantısı

Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel 
Müdürlüğü; kamu 

kurum ve kuruluşları, özel sektör ya 
da tüzel kişiler tarafından tamamla-
nan ve devam eden projeler de dahil 
olmak üzere ulaştırma altyapılarının 
inşaatı ve işletmesinin sağlanması 
amacıyla kamu ve özel sektör iş 
birliği modelleri geliştirerek gerekli 
gördüğü hallerde özel sektör gerçek 
ve tüzel kişilerle müzakerelerde 
bulunacak, katkı payları belirleye-
cek, kiralayacak, kiraya verecek, 
işletecek, özel sektörün katılımını 
sağlayacak.

Böylece, limanlar, barınaklar, 
kıyı yapıları, hava meydanları, 
sanayi siteleri, fabrikalar, rafine-
riler, endüstriyel tesisler, organize 
sanayi bölgeleri, endüstri bölgele-
ri, teknoloji geliştirme bölgeleri, 
maden ocakları, lojistik köy veya 
üsler, sanayi kuruluşları ve benzeri 
tesislerin demiryolları ile bağlantısı 
sağlanacak.

50’den az çalışanı bulunan ve az 
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerin-
de; (işe giriş, periyodik muayene-
ler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetleri, işverenler veya 
işveren vekilleri tarafından yürütü-
lebilecek. 50’den az çalışanı olan ve 
az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 
de 10’dan az çalışanı olan iş yerleri 
gibi, aile hekimleri ve kamu sağlık 
hizmeti sunucularından hizmet 
alabilecek, yönetmelik çıkarma 
yetkisine sahip olacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun, “iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerinin desteklenmesi” 
hükümleri, 1 Temmuz 2020’de 
yürürlüğe girecek.

güncel
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ 
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İşletmelere vergi muafiyeti

İşletmelerin organize sanayi 
bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri 
bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri ve sanayi sitelerinde 
yapacakları yatırımlarda maliyetin 
azaltılması amacıyla bu bölge-

lerdeki arsaların tahsisine ilişkin 
sözleşme ve taahhütnamelerden 
damga vergisi alınmayacak.

Söz konusu bölgelerde bulu-
nan arsaların tahsisi nedeniyle 
şerhi gerektiren işlemleri, arsa ve 
üzerine inşa edilen binaların tahsis 

sözleşmeleri uyarınca tahsis edilen-
lere devir ve tescil işlemleri, arsa 
üzerine inşa edilen binaların cins 
değişikliği işlemleri, harçlardan 
muaf olacak.

İşletmelerin bu alanlardaki 
binaları, emlak vergisinden istisna 
tutulacak. Organize sanayi bölge-
leri, serbest bölgeler, endüstri böl-
geleri ve sanayi sitelerinde yer alan 
binalara daimi olarak emlak vergisi 
muafiyeti getirildiği için kanunda 
yer alan benzer mahiyetteki geçici 
muafiyetler kaldırılacak.

OSB’lere proje kredisi

OSB’lere faaliyetleri için 
gerekli olan ve Bakanlıkça uygun 
görülecek projeler için kredi veri-
lebilecek, finans kuruluşlarından 
kullanılan krediler için ise kredi 

Yeni Yasada OSB 
düzenlemeleri

Üretim Reform Paketi ile OSB’lerdeki arsa ve bina-
lara daimi olarak Emlak Vergisi muafiyeti getirildi. 

OSB’ler projelerine kredi desteği de alabilecek. 
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faiz desteği sağlanabilecek.
Müteşebbislere tahsis edilen ar-

saların tapuları, katılımcı tarafından 
tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi 
veya tahsis bedelinden kalan borç 
için teminat mektubu verilmesi, 
OSB’nin kesin olarak belirleyeceği 
arsa bedelleriyle yapılacak diğer ya-
tırımlara itirazsız katılacağına ilişkin 
noter tasdikli taahhütname vermesi 
hallerinde tesisi üretime geçenlere 
geri alım hakkı şerhi konulmadan, 
tesisi üretime geçmeyenlere ise geri 
alım hakkı şerhi konularak verile-
cek.

Katılımcının yönetmelikte 
belirlenen süreler içinde üretime 
geçmemesi ve kredi sözleşmesinin 
sona ermesi durumunda, tah-
sis için ödenen tutar toplamının 
tahsis tarihinden sonraki yıllar için 
yeniden değerleme oranlarına göre 
güncellenmesiyle elde edilen tutarın 
ilgilinin banka hesabına yatırılması-
nı müteakip, parsel OSB adına tescil 
edilecek.

OSB’ler, Bakanlıktan izin almak 
kaydıyla, OSB alanı içerisinde 
öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere 
elektrik üretim tesisleri kurma 
ve işletme hakkına sahip olacak. 
OSB’deki katılımcılar elektrik üre-
tim tesisleri kurmak ve işletmek için 

OSB’den izin alacak.
OSB’de yer alan kuruluşlar 

altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesis-
lerinden karşılayacak. OSB’nin izni 
olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka 
yerden karşılanamayacak, münferi-
den tesis kurulamayacak.

OSB tüzel kişiliği, kanunun 
uygulamasıyla ilgili işlemlerde her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
olacak.

OSB katılımcılarının enerji 
giderlerine dair düzenlemeler, 
serbest piyasa koşullarıyla oluşmuş 
fiyatlara müdahale edilmeksizin, 
Bakanlar Kurulu’nca yapılacak. Atık 
su arıtma tesisi işleten bölgelerden, 
belediyelerce atık su bedeli alınma-

yacak.
OSB ve OSBÜK organ üyeleri 

ile personeli, kendi kusurlarından 
ileri gelen zararlardan sorumlu 
olacak. Bu kişiler işledikleri suçlar-
dan dolayı devlet memurları gibi 
cezalandırılacak.

Görevleriyle ilgili suçlamalardan 
dolayı haklarında soruşturmaya 
başlanan OSB ve OSBÜK organ 
üyeleri ile personeli, tedbiren 3 aya 
kadar geçici olarak görevden uzak-
laştırılabilecek.

OSB’lerde bedelsiz  
arsa tahsisi

Bakanlar Kurulu kararı ile be-
lirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde 
yer alan parseller, tamamen veya 
kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.

Bakanlık kredisi kullanan 
OSB’deki tahsis edilmeyen par-
seller, en az 10 kişilik istihdam 
öngören yatırımlara girişen gerçek 
veya tüzel kişilere tamamen veya 
kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. 
Bu durumda, tahsis edilen parselin 
değeri, Bakanlık tarafından OSB’ye 
verilen kredi geri ödemesinden 
mahsup edilecek. Düzenlemenin 
yürürlüğe gireceği tarihten önce 
gerçek ve tüzel kişilere bedelli tahsis 

OSB tü-
zel kişiliği, 
kanunun 

uygulanma-
sıyla ilgili 

işlemlerde her 
türlü vergi, 

resim ve harç-
tan muaf ola-

cak. Su ve    
enerji gelirleri 
haczedileme-

yecek.
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edilmiş parseller için ödemeler 
durdurulacak ve kalan meblağ Ba-
kanlık tarafından OSB’ye verilen 
kredi geri ödemesinden mahsup 
edilecek.

Bakanlık kredisi kullanma-
yan ya da kredi borcunu ödemiş 
OSB’lerden de en az 10 kişilik is-
tihdam öngören yatırımlara girişen 
gerçek veya tüzel kişilere, tama-
men veya kısmen bedelsiz parsel 
tahsisi yapılabilecek. Bu durumda 
tahsis edilen parsel bedeli, OSB 
tüzel kişiliğine Bakanlık bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenekten 
ödenecek.

Yatırımcının belirlenen şartlara 
uymadığının veya mücbir sebepler 
hariç öngörülen sürede yatırımını 
tamamlamadığının tespiti halinde 
parsel tahsisi iptal edilecek.

OSB tüzel kişiliklerinin veya 
Türkiye’de yerleşik şirketlerin 
yetkili organlarınca karar alınması 
halinde yurt dışında OSB kurulma-
sına, kurulmuşlara ortak olunması 
ve bu OSB’lerin işletilmesine 
Bakanlar Kurulu’nca izin verilebi-
lecek.

OSB’ler, yönetim ve hisse 
çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde 
olmak ve bu bölgelerde faaliyet 
göstermek şartıyla gayrimenkul 
yatırım ortaklıkları kurabilecek.

Mer’i plana göre yapılaşan sa-
nayi tesislerinin bulunduğu alanlar, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içerisinde 
yapılan başvuruların valilikçe uy-
gun görülmesi halinde OSB olarak 
değerlendirilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce tüzel kişilik 
kazanan ve hiçbir taşınmaz mülki-
yeti edinmemiş OSB’lere, kamu-
laştırma işlemlerine başlamayan ve 
uzlaşılamayan parseller hakkında 
tespit ve tescil davası açmaları için 
2 yıl süre tanınacak.

Düzenleme yürürlüğe gir-
meden önce OSB olarak seçilen 

alan içinde kalan OSB tarafından 
katılımcıya devri gerçekleştirilen 
taşınmazların yatırım yapılmaya-
rak boş kaldığının tespit edilmesi 
halinde, taşınmaz malikine yapı 
ruhsatını alması ya da OSB’nin uy-
gun gördüğü yatırımcıya taşınmazı 
devretmesi için yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl süre tanınacak. Bu 
süre içinde taşınmazın OSB’nin 
uygun göreceği bir yatırımcıya 
devredilmemesi, yapı ruhsatı 
alınmaması, yapı ruhsatı alınmış 
ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren 
iki yıl içinde üretime geçilmemesi 
hallerinde, tahsis için ödenen tutar 
toplamının, tahsis tarihinden son-
raki yıllar için yeniden değerleme 
oranlarına göre güncellenmesiyle 
elde edilen tutarın ilgilinin banka 
hesabına yatırılmasının ardından 
OSB adına tescil edilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdi-
ği tarihten önce maliki bulunduğu 
taşınmazı OSB olarak seçilen 
alan içerisinde kalan ve üzerinde 
yatırım yapmayarak boş halde bu-
lunduran taşınmaz malikine, yapı 
ruhsatını alması ya da OSB’nin uy-
gun gördüğü yatırımcıya taşınmazı 
devretmesi için yürürlük tarihinden 
itibaren 1 yıl süre tanınacak. Bu 
süre içinde taşınmazın OSB’nin 
uygun göreceği bir yatırımcıya 
devredilmemesi, yapı ruhsatı 
alınmaması, yapı ruhsatı alınmış 
ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren 
2 yıl içinde üretime geçilmemesi 
hallerinde taşınmaz, kamulaştırma 
yoluyla iktisap edilecek.

Her iki kapsamdaki taşınmazlar 
ile kamulaştırma yoluyla iktisap 
edilen taşınmazlar, öncelikli olarak 
orta yüksek ve yüksek teknolojili 
yatırımlara tahsis edilecek.

Doğalgaz dağıtım şirketleri, 
organize sanayi bölgelerinin talebi 
ve muvafakatı ile organize sanayi 
bölgeleri için şebeke ve bağlantı 
hattı yatırımları yaparak organize 
sanayi bölgelerinde dağıtım faali-

yeti gerçekleştirebilecek.

OSB Yönetimleri…

Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) yer seçimleri kararların-
da, komisyondaki herhangi bir 
kurum, kuruluşun olumsuz görüş 
vermesi ve oy birliği sağlanama-
ması durumunda nihai kararı Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
verecek.

OSB alanı içinde Hazine veya 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait arazilerin bulunması halin-
de bu araziler, yatırımların ve 
istihdamın teşvikine dair kanun 
kapsamındaki illerde bedelsiz 
devredilecek. 

Diğer illerde ise harca esas 
değerleri üzerinden peşin veya 
taksitle OSB’lere satılacak. Yer 
seçiminin kesinleşmesinden sonra 
OSB sınırları dışında kalan alanla-
rın planlanmasını, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı veya ilgili belediye 
en geç 1 yıl içinde yapacak.

Tüzel kişilik kazanan 
OSB’lerden, kuruluş tarihinden 
itibaren 6 ay içinde kamulaştırma 
işlemlerine başlayıp 2 yıl içinde 
uzlaşılamayan tüm parseller için 
tespit ve tescil davası açmayan 
veya tüm parseller için açılan 
davalar neticesinde bedeli öde-
meyen OSB’lerin tüzel kişilikleri, 
tasfiye süreci başlatılarak re’sen 
terkin edilebilecek.

OSBS Müteşebbis Heyeti, 
OSB’nin kuruluşuna katılan 
kurum ve kuruluşların karar 
organlarınca, organlarında görevli 
olanlardan veya mensupları ara-
sından tespit edilecek 15 asıl ve 15 
yedek üyeden oluşacak.

OSB’lerin su, elektrik ve 
doğalgaz gelirleri haczedileme-
yecek ve amacı dışında kullanıla-
mayacak. OSB vermekle yükümlü 
olduğu hizmetlerle ilgili katılımcı-
lardan bağış alamayacak.



yönetim

rganize Sanayi 
Bölgeleri Derneği 
(OSBDER) 9. Olağan 
Genel Kurulu İzmir 
Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde 
İzmir, Çeşme’de gerçekleştirildi. 
Vahit Yıldırım’ın üçüncü kez OSB-
DER Başkanlığı’na seçildiği derne-
ğin yönetim kurulu; İzmir Atatürk 
OSB Başkanı Hilmi Uğurtaş, Anka-
ra Anadolu OSB Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay, İstanbul Birlik OSB 
Başkanı Şenol Telli, İstanbul Du-
dullu OSB Başkanı B. Murat Önay, 
Tekirdağ Çerkezköy OSB Başkanı 
Eyüp Sözdinler ve Düzce OSB Baş-
kanı Selim Yirmibeşoğlu’dan oluştu.

Genel Kurulun açılış konuşması-
nı yapan OSBDER ve Kocaeli Geb-
ze OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahit Yıldırım; gerek global gerekse  
ulusal ekonomide hızla değişen ve 
ne yazık ki daha da zorlaşan şartlar-
da üretim yapmanın ve istihdam ya-
ratmanın kaynak ve cesaret istediği 
bir dönem yaşandığını, bu dönemde 
Organize Sanayi Bölgelerinin üreten 
ve istihdam yaratan ekonomik 
modelin dinamiklerinin en iyi çalı-
şabildiği alanlar olduğunu, şartlar 
zorlaştıkça OSB’lerin varlığının ve 
öneminin daha da anlaşılır ve kabul 
edilir hale geldiğinin altını çizdi.

Bu değişen şartlara uyum 
sağlanabilmesi için de OSB’lerin 

Güçlü OSB’ler için
güçlü OSBDER

OOrganize Sa-
nayi Bölgeleri 
Derneği (OSB-

DER) 9. Olağan 
Genel Kuru-
lu Çeşme’de 

yapıldı.
Vahit Yıldırım 

yeniden OSBDER 
Başkanı…
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tabi olduğu mevzuatlarda ihtiyaç-
ları karşılamayan, hatta yapılacak 
işlerin önünü kesen, sorun nokta-
ları yaratan alanların temizlenerek 
işleyişi kolaylaştıracak, OSB’lerin 
gelişmesine ve güçlenmesine imkan 
verecek mevzuat çalışmalarının 
yapılmasının zaruri hale geldi-
ğini ifade eden Yıldırım, şunları 
kaydetti:

“Bu konuda da hükümet 
Üretim Reform Paketi adı ile 
kamuoyuna sunduğu bir paket içine 
OSB’lerimizi ilgilendiren pek çok 
hususu da koymuştur. Bu hususlar 
kamuoyunun özellikle de OSB’lerin 
görüş ve değerlendirilmesine açıl-
mıştır. Bu süreç, OSBDER gibi bir 
Sivil Toplum Örgütünün neden var 
olması gerektiğini, işlevini ve gücü-
nü ortaya koymasına fırsat yarat-
mıştır. Bugüne kadar gelinen süreç 
göstermiştir ki, bireysel gayretler, 
bireysel yürütülen süreçler ne yazık 
ki karar alma mekanizmalarına etki 
edememektedir.

OSBDER çatısı altında yapılan 

pek çok toplantı ve çalışma grupları 
ile üretim reform paketi en ince 
ayrıntısına kadar değerlendirilmiş, 
üye OSB’lerimizin görüş ve önerile-
ri toplanmış, oluşturulan görüşler, 
eleştiriler ve talepler başta Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile 
Maliye Bakanımız olmak üzere 
ilgili Bakanlara bire bir görüşme-
lerle iletilmiştir. Diğer yandan 
kamuoyuna, yazılı ve görsel basın 
aracılığı ile OSB’lerin durumları ve 
beklentileri hususunda bilgilendir-
me yapılmıştır. 

Bu çalışmalarımızın netice-
sinde Üretim Reform Paketi’nde, 
OSBDER olarak bizleri rahatsız 
eden bazı hususlar da paket içinde 
yerini korumaktadır. Örneğin, 
sübjektif değerlendirmelere çok 
açık olan, Bakanlık kararı ile OSB 
Yönetimlerinin görevden alına-
bilmesi, OSB içinde bulunan bazı 
parsellerin OSB dışına çıkarılabil-
mesi gibi hukukla uyuşmayan, pek 
çok spekülasyona neden olabilecek 
uygulamalar, hala vaktimiz varken 
üzerine odaklanmamız ve üzerinde 
çalışmamız gereken noktalardır. 
Ayrıca, OSB’lerin yasasında yer 
almasına rağmen “OSB’lerin 
vergi muafiyeti” uygulamalarının 
vergi mevzuatına bir türlü adapte 
edilmemesini de anlamak mümkün 
değildir. OSB’lere karşı pozitif bir 
yaklaşım sergileyen ve OSB’lerin 
gelişen kayıtlı ekonomiler için 
değerini bilen Maliye Bakanımız 
taslağın hazırlanması sürecinde 
görüşlerimizin alınarak müzakere 
edilmesi sürecine katkı sunmamızı 
sağladı, bu sayede de işin içinde yer 
alarak sorunları yaşayan kişiler ola-
rak bizlere değer verdiğini ve gö-
rüşlerimizi önemsediğini yansıtan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız olmasına rağmen, bu yönde bir 
düzenlemenin hala yapılmamasını 
anlamak zordur.

Mayıs ayı içinde TBMM’ye 
inmesi beklenen bu çalışmanın ak-
sayan yerlerini düzeltmek için hala 
şansımız olduğuna inanıyorum. Bu 
konularda OSBDER olarak tüm 
kapıları çalmaya devam edeceğiz.

Bu makro, ulusal problemlerin 
yanında, OSBDER olarak çalışma-
larımıza baktığımızda ise, etkinliği 
ve gücü sürekli artan, DEİK’te 
temsil edilen, başta dergi yayını 
olmak üzere gelir getirici faaliyetler 
üzerinde çalışıyoruz. OSB’lerin 
bazı temel gereksinimlerinin ortak 
temini konusunda görüşmeleri-
miz sürüyor. Enerji konusunda 
başta kaya gazı gibi yeni enerji 
kaynakların kullanıma sokulması, 
derneğimizin ilk defa dile getirdi-
ği ve vizyon ortaya koyduğu üye 
OSB’lerimizin yurt dışında OSB’ler 
oluşturması, kurması, işletmesi ve 
yönetmesi gibi hususlarda Yönetim 
Kurulu olarak çalışmalarımız sürü-
yor. Bu dönemdeki hedeflerimiz-
den biri de OSBDER’e katılımların 
arttırılarak, derneğin hem maddi 
gücünü hem de temsil ve lobi gücü-
nü arttırmaktır. 

Yönetim Kurulu olarak başta 
üye OSB’lerimiz olmak üzere tüm 
OSB’lere bir mesaj vermek istiyo-
ruz. Ne sorununuz olur ise olsun, 
bireysel olarak uğraşarak zaman 
ve para kaybına uğramadan lütfen 
OSBDER’i de bilgilendirin. Bir 
sivil toplum örgütü olarak sizlerin 
sorunlarının çözümü, işlerinin 
takibi hususunda sizlerle bir bütün 
olarak hareket etmeye hazırız.

Burada, bir noktaya daha 
açıklık getirmek istiyorum. 
OSB’lerimizin arasında yayılan 
“OSBDER ile OSBÜK rekabeti 
vardır” sözüne lütfen kimse itibar 
etmesin. Her iki kuruluş, kuruluş 
yapılarından tutunda, vizyonlarına 
kadar kendine özgü değerler taşı-
maktadır. Bu kuruluşlar birbirinin 
alternatifi değildir. OSBDER her 
OSB’nin özgür iradesi ile katılabi-
leceği, istediği zaman ayrılabileceği, 
herkesin söz hakkı olan, ortak 
çıkarların korunması ve ortak 
sorunlarla mücadele edilmesi için 
kurulan bir platformun Sivil Top-
lum Örgütü olarak dernekleşmiş 
halidir.”

Vahit Yıldırım, sözlerinin so-
nunda OSBDER 9. Olağan Genel 
Kurulu’nun hayırlı olması diledi.

19
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ebze Organize 
Sanayi Bölgesi 
(GOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Vahit Yıldırım, 

Mevlana Hoşgörü, Barış, Kültür 
ve Sanat Derneği’nin düzenledi-
ği “3. Mevlana Hoşgörü ve Barış 
Ödülleri” töreninde, “Meslek 
Onur Ödülü”nü aldı.

Mevlana Hoşgörü, Barış, 
Kültür ve Sanat Derneği’nin 
üçüncü kez düzenlediği, 4 Mayıs 
2017 tarihinde Konya’da gerçek-
leştirilen ödül töreninde, bu yıl 
“Kültür ve Sanat” temalı ödüller 
sahiplerini buldu. Daha önceki 
yıllarda sağlık ve spor başlığı al-
tında dağıtılan ödüllerin bu yılki 
teması, “Kültür ve Sanat” oldu. 

Dernek Başkanı Mustafa Ka-
ramercan ve Başkan Yardımcısı 
Volkan Çakır’ın ev sahipliğini, 
Vatan Şaşmaz’ın ise sunucu-

luğunu yaptığı, kültür-sanat dün-
yasından ünlü isimlerin katıldığı 
ödül töreninde, GOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım 
“Meslek Onur Ödülü”ne layık 
görüldü. 

700 kişinin katıldığı ödül 
töreninde, Hz. Mevlana’nın 22. 

kuşak torunu Esin Çelebi Bayru 
da davetliler arasında, özel 
konuk olarak yerini aldı. Barış, 
hoşgörü, sanat, kültür, sevgi, 
emeğe saygı gibi konuların ön 
plana çıkartıldığı gecede, ses sa-
natçılarının sahne performansla-
rı da yer aldı.

G

Vahit 
 Yıldırım’a 

“Meslek Onur Ödülü”
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GOSB’a “Yılın En İyi BT  
Yönetişim Projesi” ödülü

ebze Organize 
Sanayi Bölgesi 
(GOSB),  ABD 
merkezli mar-
ket araştırmaları 

şirketi International Data 
Corporation (IDC) tarafından 
düzenlenen 8. IDC Türkiye 
CIO Summit 2017’de, “GOSB 
Kule-Gebze Organize Sana-
yi Akıllı Bölgesi” projesi ile 
Kamu Özel dalında “Yılın En 
İyi BT Yönetişim Projesi” ödü-
lüne layık bulundu.

Bu yıl sekizincisi düzenle-
nen IDC Türkiye CIO zirvesi, 
23-25 Nisan 2017 tarihlerinde 
Antalya Regnum Carya Golf 
& Spa Resort’te, 400’e yakın 
katılımcıyla gerçekleştirildi. 
“Yılın En Yenilikçi Projesi”, 
“Yılın En İyi Değişim Yöneti-
mi Projesi”, “Yılın En İyi BT 
Yönetişim Projesi”, “Yılın En 
İyi İş Sonucu Üreten Projesi”, 
“Yılın En İyi BT Maliyet Ve-
rimliliği Projesi”, “Yılın CIO 
Profili” kategorilerinde ödül 

kazananlara ödülleri, düzenle-
nen törenle verildi.

65 firmadan 88 projenin 
yarıştığı zirvede, Türkiye’nin 
önde gelen kıdemli ve de-
neyimli IT profesyonelleri 
tarafından oluşturulan jürinin 
değerlendirmeleri sonucunda, 
GOSB, “GOSB Kule-Gebze 
Organize Sanayi Akıllı Bölgesi” 
projesi ile Kamu Özel dalında 

“Yılın En İyi BT Yönetişim 
Projesi” ödülünü alarak, önem-
li bir başarıya daha imza attı. 

GOSB Bölge Müdürlüğü’nü 
temsilen Bölge Müdürü Z. Nil 
Sönmez, BT Müdürü Engin 
Işık, Kurumsal İletişim Yöne-
ticisi Meral Ünver’in katıldığı 
törende, ödülü GOSB Bölge 
Müdürlüğü adına BT Müdürü 
Engin Işık aldı.

G
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Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) 
3. Girişimcilik 
Zirvesi, 3-4 Mayıs 
tarihlerinde Koca-

eli Çayırova’da gerçekleştirildi. 
Girişimciliğin küresel gelişimine 
yön veren fikir liderlerini, bölge 
sanayicileri ve öğrenciler ile bir 
araya getirerek, girişimciliği 
desteklemek, başarı hikayelerini 
yaymak, küresel girişimcilik viz-
yonunun gelişmesini sağlamak ve 
ideal iş ortamını oluşturmak için 
işbirliklerine zemin hazırlamak 
amacı ile yapılan zirveye, Kocaeli 
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Vali Yardımcısı ve Gebze Kay-
makam V. Hasan Gözen, De-
rince Kaymakamı Akın Yılmaz, 
Çayırova Kaymakamı Mustafa 
Hotman, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker, Çayırova Beledi-
ye Başkanı Şevki Demirci, GTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, 
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nigar Demircan Çakar, GTÜ 

İşletme Fakültesi Dekanı ve Zirve 
Komite Başkanı Prof. Dr. Ebru 
Tümer Kabadayı, Kocaeli Sanayi 
Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-
lu, Gebze Ticaret Odası (GTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Nail 
Çiler, Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB) başkanları, sanayiciler, 
iş adamaları, öğretim görevlile-
ri ve öğrenciler katıldı. GOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit 
Yıldırım ise şehir dışındaki başka 
bir programı nedeniyle zirveye 
ikinci gün katılabildi. 

İlk gün, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın ardından GTÜ 
tanıtım videosunun gösterimi ile 
başlayan zirvede açılış konuş-
masını GTÜ İşletme Fakültesi 
Dekanı ve Zirve Komite Başkanı 
Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı 
yaparak zirvenin amacını aktardı. 
Protokol konuşmalarında ise Ko-
caeli Valisi Hasan Basri Güzeloğ-
lu, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Görgün, GTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sana-

yi Odası Başkanı Ayhan Zeyti-
noğlu, Gebze Belediye Başkanı 
Adnan Köşker söz aldılar. 

Zirvenin ikinci günü ise Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit 
Yıldırım’ın açılış konuşması ile 
başladı. Yıldırım konuşmasında 
genç girişimcilere, “Hep hayal-
leriniz olsun, hayalleri olmayan 
insanların hedefleri olmaz, 
hayatınıza bir şeyler katabilecek 
arkadaşlar edinin, her biriniz 
ülkemizin önemli ve vazgeçilmez 
birer bireyisiniz. Bunu unutmayın 
ve bu duygularla hareket edin” 
tavsiyelerinde bulunarak, genç 
girişimcileri teoriyi pratiğe dök-
meleri için GOSB’a davet etti.

Türkiye’nin önemli sanayici-
lerini, sektörlerinde fark oluştu-
ran girişimcilerini ve geleceğin 
potansiyel girişimci öğrencilerini 
bir araya getiren, 2 gün boyunca 
süren GTÜ 3. Girişimcilik Zirve-
si, konuşmacılara plaket takdimi 
ile sonuçlandı.

G

GTÜ Girişimcilik 
Zirvesi’nde, geleceğin 
girişimcileri 
sanayicilerle buluştu 
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Tataristan’da kurulacak GOSB 
modeli için bir adım daha atıldı 

ataristan’da ku-
rulması planlanan 
Organize Sanayi 
Bölgesi için 2015 
yılından bu yana 

devam eden görüşmelerde bir 
adım daha atıldı. Tataristan’ın 
başkenti Kazan’da düzenlenen 
“KazanSummit-2017” Uluslarara-
sı Ekonomi Forumu’nda, Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi, Tata-
ristan Cumhuriyeti ve Rusya’da 
faaliyet gösteren Türkiye kökenli 
bankalar arasında, bu bölgede 
kurulması planlanan organize 
sanayi bölgesi projesinin finans 
ayağı için anlaşma imzalandı.

Proje, ilk defa iki yıl önce Ta-
taristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov’un Türkiye’yi ziyaret 
ettiği esnada, Tataristan’da kurul-
ması planlanan Organize Sanayi 
Bölgesi için OSB örneklerini in-
celemek üzere GOSB’u da ziyaret 

etmesi ve Türkiye’de örnek model 
olarak gösterilen GOSB’dan çok 
etkilendiğini belirterek, GOSB’un 
bilgi, birikim ve tecrübelerinden 
faydalanmak istediklerini dile 
getirmesi ile gündeme gelmişti. 
Aynı yılın Kasım ayında Tata-
ristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov’un daveti üzerine 
Tataristan’a ziyaret gerçekleşti-
rilmiş, Organize Sanayi Bölgesi 
kurulması planlanan bölgeler 
gezilerek, hangi bölgenin Türk 
yatırımcısı için avantajlı olacağı 
yönünde incelemelerde bulu-
nulmuştu. Projenin bir sonraki 
ayağında, Türkiye’de Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci ve Tata-
ristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov’un katılımıyla düzen-
lenen ‘Türkiye-Tataristan İş Foru-
mu’ kapsamında, GOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım 
ile Tataristan Ekonomi Bakanı 

Artiom Zdunov ön protokole 
imza atmışlardı. Son olarak, 18-20 
Mayıs tarihlerinde Rusya’nın Ta-
taristan Cumhuriyeti’nde düzen-
lenen, GOSB Yönetim Kurulu ile 
birlikte GOSB’da faaliyet göste-
ren firmaların temsilcilerinin de 
katılımda bulunduğu KazanSum-
mit-2017 Uluslararası Ekonomi 
Forumu’nda, projenin finans ayağı 
için Rusya’da faaliyet gösteren 
Türkiye kökenli bankalar (İş Bank 
Moskova, Denizbank Moskova, 
Yapı Kredi Bank Moskova, Ziraat 
Bank Moskova, Syberbank ve 
Credit Europa Bank), Tataristan 
Cumhuriyeti ve Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi arasında imzalar 
atıldı. Atılan bu imza ile kurula-
cak olan sanayi bölgesine yatırım 
yapmak isteyen sanayicilerin, 
tesislerini kurarken kullanacakları 
finansmanı bu bankalardan karşı-
laması sağlandı.

T
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zmir Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi 
(İAOSB) Yönetimi 
tarafından, Böl-
gedeki sektörlerin 

performans ve gelişimlerini ortaya 
koymak ve katılımcıların rekabet 
güçlerini artırmak amacıyla sektö-
rel araştırmalar ve analiz çalışmala-
rı gerçekleştiriliyor.

İAOSB odağında hazırlanan 
bu raporlar ile Türkiye ve İzmir 
genelinde sektörü ileriye taşıyacak 
ve geliştirecek unsurların neler 
olabileceği konusundaki değer-
lendirmelere katkı sağlanması 
amaçlanıyor.

2009 yılından bu yana gerçek-
leştirilen sektörel araştırmalar, 
bugüne kadar Makine-Metal 
Döküm, Plastik ve Kauçuk, Gıda 
ve İçecek, Tekstil ve Hazır Giyim, 
Kimyasal Ürünlerin İmalatı, Elekt-
rikli Teçhizat değer zincirlerinde 
yapıldı. Yedinci çalıştay ise bu yıl 
İAOSB’de en yoğun sektör olarak 
faaliyette bulunan NACE Rev.2-
Kod:28 -Başka Yerde Sınıflandırıl-
mamış (BYS) Makine ve Ekipman 

İ

İAOSB’de Makine 
Sektör Çalıştayı yapıldı

Katılımcıların 
yüzde 88’i, 
2014-2016 
arasında yeni 
makine yatırımı 
yaptığını belirt-
ti. Firma başına 
yatırım 1,65 mil-
yon lira oldu.
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İmalatı’na yönelik olarak gerçek-
leştirildi.

Çalışma Ocak 2017’de sek-
törün belirlenmesi, kullanılacak 
yöntemin seçimi gibi faaliyetlerle 
başlayarak,  masa başı araştırmalar 
ve Mart-Mayıs 2017 döneminde 
40 işletme ve 8 kurum ile yapılan 
yüz yüze görüşmeler ile devam 
etmiştir. Akabinde, 8 Haziran 2017 
tarihinde gerçekleştirilen çalıştay-
da, sektörün saha analizi aracılığı 
ile tespit edilen ortak sorunlar 
önceliklendirilmiş ve çözümlerine 
yönelik faaliyetler tartışılmıştır. 

Sektörün belirlenmesinde 
Avrupa Birliği’nde ekonomik 
faaliyetlerin sınıflandırılmasında 
kullanılan NACE kod sisteminden 
yararlanılmıştır. Çalışmada, ulusla-
rarası rekabeti inceleyen Michael 
E. Porter’in Rekabet Elması 
Modeli yöntem olarak kullanılmış-
tır. Modelde belirtilen, uluslararası 
rekabeti etkileyen 4 ana başlık 
altında - faktör koşulları, talep 
koşulları, ilişkili ve destekleyici 
sektörler ve firma stratejisi- sektör 
temsilcilerine, sektöre yönelik bilgi 
üreten, eğitim veren kurumlara ve 
sivil toplum örgütleri gibi destekle-

yici yapılara sorular sorulmuştur.

Sektörel araştırmalardan 
tespitler

Bugün Türkiye’de olduğu 
gibi dünya içinde makine sanayi, 
yarattığı yüksek katma değer, 
oluşturduğu geniş yan sanayi ağı, 
mühendislik çalışmalarının yoğun-
luğu ve nitelikli personele sağladığı 
iş imkanı, pek çok sektöre sağladığı 
girdiler ve gelişen yönetim anlayışı 
ile lokomotif sektör olma özelliğini 
korumaktadır. Yarattığı tüm bu 
sinerji ile imalat sanayi içerisinde 
önceliği ve önemi artmaktadır. Ma-
kine sanayi her geçen gün başka 
sektörlere örnek teşkil eden üretim 
modelleri de geliştirmektedir. 

Günümüzde, akıllı fabrika-
lar, akıllı robotlar, bulut bilişim 
sistemleri, artırılmış gerçeklilik 
gibi pek çok kavram “Sanayi 4.0” 
ile hayatımıza girmiştir. Özellikle 
Makine sektörü “Sanayi 4.0” ı 
içselleştirerek, örnek teşkil eden 
başlıca sektör olmuştur.

Makine sanayi içersinde önemli 
bir yeri olan orta-üst teknoloji 
yoğunluktaki sektörler arasında 
yer alan, 21 alt sektörden oluşan 

ve İAOSB’de 76 firmanın iştigal 
konusu olan NACE Rev.2-Kod:28 
tarım, çevre teknolojileri, elektrik-
elektronik, plastik, metal işleme, 
enerji, makine, inşaat gibi pek 
çok sektörün hem temel makine, 
ekipman, donanım tedarikçisi hem 
de iş ortağıdır. 

Tetikleyici güce sahip bu 
sektöre ilişkin, T.C. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) 
ilkini 2011-2014 yılları için yayın-
ladığı “Makine Sektörü Strateji 
Belgesinin” ikincisini “Rekabetçi 
bir makine sektörü yaratılması” 
vizyonu çerçevesinde 2017-2020 
arası dönem için Resmi Gazete’de 
geçtiğimiz günlerde yayınlamıştır. 
Bu vizyon kapsamında; Makine 
sektöründe katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesi genel hedef 
olarak belirlenmiştir. Genel he-
defin altında; makine sektöründe 
Ar-Ge ve İnovasyona dayalı üre-
timi geliştirmek, rekabet gücünü 
artırarak makine sektöründe dış 
ticaret açığını azaltmak, akıllı üre-
tim sistemleri konusunda makine 
sanayinin gelişimini sağlamak ve 
insan kaynağının nitelik ve yetkin-
liğini geliştirmek özel hedef olarak 
sıralanmıştır. 

Saha bulguları

Çalışmanın saha analizi bulgu-
larında öne çıkan tespitlere baktı-
ğımızda; faktör koşulları kısmında, 
firmaların yüzde 86’sı Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirdiklerini, 
bu çalışmaların toplam ciroları 
içerisinde yaklaşık yüzde 4,08’lik 
bir pay aldığını belirtmişlerdir. 
İAOSB’de makine ve ekipman 
sektöründe firma başına düşen 
ortalama çalışan sayısı 93, mühen-
dis sayısı 9, Ar-Ge çalışmalarında 
görev alanların sayısı 8’dir. Mesleki 
eğitim ihtiyaçlarında; ağırlıklı 
olarak kaynakçılık, iş sağlığı ve iş 
güvenliği, satış pazarlama, montaj, 
CNC programcılığı gibi konulara 
odaklanmaktadır. 
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Müşteri beklentileri ve talep 
yapısına ilişkin sorularda, saha 
analizine katılan firmaların yüzde 
82’si son 3 yılda ürünlerine talebin 
arttığını belirtmiştir. Yüzde 54’ü 
büyümenin esas kaynağının “ulusal” 
olduğunu ifade etmiştir. 

Rekabet yapısı ve firma stra-
tejisini irdelediğimizde, bölge-
deki rekabetin temelde maliyete 
dayandığını, bununla birlikte kalite 
unsurunun maliyeti çok yakından 
takip ettiği belirtilmiştir. Pek çok 
firma temsilcisi bakış açısını, “Fiyat 
belirleyici olsa da biz kalitemizden 
ödün vermiyoruz.” cümlesi ile ifade 
etmişlerdir. 

İlişkili olduğu ve desteklediği 
sektörler ise; metal sanayi, makine 
ve ekipman sanayi, elektrik-elekt-
ronik sanayi, kimya sanayi şeklinde 
olduğu görülmüş olup, başlıca 
tedarik edilen ürünler saç, demir 
çelik ürünler, döküm, elektronik 
parçalar, otomasyon malzemeleri, 
hidrolik pnömatik ürünler, elektrik 
motorları, rulman, bobin vb... 

İAOSB’deki firma temsilcile-
rinin işbirliği içinde olduğu kurum 
ve kuruluşlar arasında, EBSO, Ege 
İhracatçı Birlikleri, Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(ESSİAD), İzmir Ticaret Odası 
(İZTO), Makine İmalatçıları Birliği 
(MİB), Orta Anadolu İhracatçı Bir-
likleri, Türk Tarım Alet ve Makine-

leri İmalatçıları Birliği’nin (TAR-
MAKBİR) isimleri sayılmıştır.

Çalıştay günü

Ortak sorun alanları; Üretim, 
Satış, Finansman-Destek ve Teşvik-
ler, Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon, 
İnsan Kaynağı ve Eğitim olmak üze-
re 5 ana başlıkta toplanmıştır. Bu 
sorun başlıkları altında belirlenen 
başlıca çözüm önerileri şunlardır:

Üretim: Sektörde yaygın olduğu 
belirtilen merdiven altı ve kayıt 
dışı üretimin rekabet edemeyeceği 
bir alanda yer almak için Ar-Ge’ye 
dayalı, farklılaştırılmış, müşteriye 
ve çevreye yönelik özel ve benzersiz 
faydalar içeren daha teknik ürünler 
üretilmesidir. Makine üreticilerinin 
ürünlerini, fiziksel özelliklerinin 
yanı sıra ürün ve kullanıcı eğitimle-
ri, yaşam boyu servis vb özellikleri 
ile daha geniş bir tanım ile ve daha 
bütünsel olarak görülmesinin önemi 
vurgulanmıştır.

Finansman, Destek ve Teş-
vikler: Destek mekanizmalarının 
politika aracı yapılmasının önüne 
geçilmesi, suistimallerin önlenmesi 
için denetimlerin sıklaştırılarak ağır 
cezai yaptırımların uygulanması, 
farklı kurumlarla entegre sistemler 
kurarak, otokontrol mekanizması-
nın devlet tarafından geliştirilmesi, 
firmalara devlet destek, hibe prog-
ramları başvuruları için proje yazma 
eğitiminin ücretsiz sağlanması gibi 

faaliyetler öne çıkmış ve vurgulan-
mıştır.

Satış: Müşterilerin satın aldıkları 
ürünler konusundaki teknik bilgi 
eksikliğinin giderilmesi, satış ve pa-
zarlama faaliyetlerinin birbirinden 
ayrılması, merdiven altı imalatçıları 
engelleyici politikalar geliştirilmesi 
ve müşterinin satış fiyatları üzerinde 
belirleyici olmasını engellemek için 
markalaşmak ve üretim maliyetini 
doğru çıkarmak gibi çalışmalara 
ağırlık verilmesi vurgulanmıştır.

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon: 
Öğrencilerin üniversiteden me-
zun olurken bir kamu kaynağına 
başvuru dosyası hazırlayabilecek 
bilgi birikimine sahip olarak mezun 
olmasının sağlanması, işletme 
içerisinde inovasyon atmosferinin 
oluşturulması, inovasyon atmosfe-
rine katılımcılığın arttırılması için 
bilinirlik çalışmalarının yaygınlaştı-
rılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

İnsan Kaynağı ve Eğitim: 
Üretimde en çok ihtiyaç duyulan 
teknik ara eleman sayısını arttırma-
ya, ortak iş yapabilme kültürünün 
eksikliğini gidermeye, üniversite 
mezunlarının teknik yabancı dil 
bilgisini arttırmaya, üniversite ve 
sanayici işbirliklerini öne çıkartma-
ya ve akademisyenlerin bilgi ve yak-
laşımlarındaki teorikliği gidermeye 
yönelik faaliyetler ön plana çıkmış 
ve vurgulanmıştır.
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ge Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 2016 
yılında üretimden 
satışlar kriterine göre 
belirlediği 100 büyük 

sanayi kuruluşunu açıkladı. 2016 
verilerine göre listeye 17 yeni firma 
giriş yaptı. 54 firmanın üst sıralara 
yükseldiği listede, 21 firma düşüş 
kaydetti. Listenin ilk sıralarında son 
5 yıla göre bir değişiklik yaşanmaz-
ken, Tüpraş bir kez daha listede ilk 
sırada yer aldı. Tüpraş’ı sırasıyla 
Petkim, Philsa, İzmir Demir Çelik, 
Abalıoğlu firmaları izledi.

Türkiye ekonomisinin lokomo-
tifleri arasında yer alan İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 24 firma da 100 
büyük sanayi kuruluşuna adını 
yazdırdı. Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. 
A.Ş. (5.), Küçükbay Yağ ve De-

terjan San. A.Ş. (7.), CMS Jant ve 
Makine Sanayii A.Ş. (10.), Norm Cı-
vata San. ve Tic. A.Ş. (15), Ravago 
Petrokimya Üretim A.Ş. (17), Po-
libak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. 
(20.), Üniteks Gıda Tekstil Motorlu 
Araçlar San. ve Tic. A.Ş.(22.), DYO 
Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 
(26.), Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
(34.), Sun Chemical Matbaa Mü-
rekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. 
A.Ş. (35.), Opet Fuchs Madeni Yağ 
San. ve Tic. A.Ş. (45.), Nemak İzmir 
Döküm San. A.Ş. (53.), ZF Lem-
förder Aks A.Ş. (54.), Spot Tekstil 
San. ve Tic. A.Ş. (56.), Baylan Ölçü 
Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (58.), 
Luna Elektrik Elektronik San. ve 
Tic. A.Ş. (63.), Egeplast-Ege Plastik 
Tic. ve San. A.Ş. (67.), Bareks 
Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. 
A.Ş. (68.), Roteks Tekstil İhr. San. 

ve Tic. A.Ş. (75.), Etapak Baskı Am-
balaj San. ve Tic. A.Ş. (76.), Atik 
Metal San. ve Tic. A.Ş. (85.), Gimas 
Girgin Makine A.Ş. (91.), Dirinler 
Döküm San. Turz. Liman İşl. ve 
Tic. A.Ş. (93.), S.S. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Tar. Sat. Koop. Birliği 
(94.) Ege Bölgesi’nin en büyük 100 
firması listesinde yer aldı. 

2015 yılında ilk 100 içinde olan 
firmaların 83’ü yine listeye adını 
yazdırırken, söz konusu 100 firma-
dan 75’inin üretim yeri İzmir olarak 
açıklandı. Firmaların sektörel 
dağılımı değerlendirildiğinde kimya 
sektörünün yüzde 42,6’lık payla ilk, 
gıda sanayinin yüzde 22,2 ile ikinci, 
demir-çelik ve metal sanayinin ise 
yüzde 10,2 ile üçüncü sırada yer al-
dığı görüldü. İlk 100 firmanın 2016 
yılında 63 bin 981 kişiye iş imkanı 
sağladığı açıklandı.

İAOSB’li 24 firma EBSO 
100 Büyük’e adını yazdırdı

E
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EBSO Meclisi’ni 
okulumuzda ağırladık 

ge Bölgesi Sanayi 
Odası’nın (EBSO) 
Nisan ayı meclis top-
lantısı, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 

Bölgesi’nin ev sahipliğinde düzen-
lendi. Özel İAOSB Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
konferans salonunda düzenlenen 
toplantının açılış konuşmasını ger-
çekleştiren EBSO Meclis Başkanı 
Salih Esen, İAOSB’nin Türkiye’deki 
OSB’lere örnek olan çalışmalara 
imza attığını söyledi. Esen, öğrenci-
lerinin tamamına yüzde 100 veren 
İAOSB’nin hayata geçirdiği Özel 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin ülkemizin gurur 
kaynakları arasında yer aldığını 
belirtti.  

Güncel ve ekonomik konulara 
ilişkin kısa bir değerlendirmede 
de bulunan Esen, “Yapılan yeni 
anayasa değişiklikleri bağlamında 
Türkiye’nin diğer ülkeler ile sür-
dürülen ilişkilere yönelik izlenecek 
stratejide ekonomik önceliklerini 
ele alması, istikrarın yakalanması 
adına biz iş insanları kadar ülkemi-
zin de menfaatine olacaktır” diye 
konuştu. 

Benzer kalite ve nitelikte 
okullara ihtiyacımız var

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili İbrahim Gökçüoğlu da Özel 
İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ni İzmir’e 
kazandıran İAOSB Yönetim 
Kurulu’na ve okula adını veren dua-
yen sanayici Nedim Uysal’a teşekkür 
ederek sözlerine başladı. 

Gökçüoğlu, “Yaşadığımız 

her süreçte eğitimin çok önemli 
olduğunu görüyoruz. Bu örneklerin 
sayısının artmasını diliyorum. Bu 
kalitede, modernlikte ve en önemlisi 
nitelikteki okullara, üniversitelere 
ülkemizin ihtiyacı var. Sanayicileri-
mizin ısrarla dile getirdiği nitelikli 
eleman sorununa böyle güzel eğitim 
yuvaları ile son verebiliriz. Mit-
hatpaşa Meslek Lisesi mezunu bir 
makine mühendisiyim ben de. Bu-
gün burada aynı okulun modernize 
edilmiş halini gördüm. Emeği geçen 

herkese teşekkür ederim” ifadesin-
de bulundu. 

Okula bir katkıda bulunmak 
istediğini açıklayan Gökçüoğlu, 
ürettiği makinelerden iki tanesini 
okula hediye etti.  Referandum sü-
recinin ardından Türkiye’nin güncel 
ve ekonomik durumunu değerlendi-
rerek sözlerini sürdüren Gökçüoğlu, 
sonucun hayırlı olmasını dileyerek, 
alınabilecek idam kararının iş dün-
yasını olumsuz yönde etkileyebilece-
ğine dikkat çekti. 

E Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Toplantısı ‘geleceğin mühendisleri-
ni yetiştirmeyi’ hedefleyen Özel 
İAOSB Nedim Uysal MTAL’de Hilmi 
Uğurtaş’ın ev sahipliğinde yapıldı.
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Rantçılara fırsat 
vermeyeceğiz

İAOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı, aynı zamanda EBSO Meclis 
Üyesi Hilmi Uğurtaş da üretime 
ve istihdama destek vererek ülke 
ekonomisinin gelişimine katkıda 
bulunan sanayici dostları ağır-
lamaktan onur duyduğunu dile 
getirerek sözlerine başladı. 

Meclis Toplantısının yapıldığı 
Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, 
Bölge’nin gurur veren projeleri 
arasında yer aldığını vurgulayan 

Uğurtaş, devletin verdiği destek-
lerden dolayı ‘nitelikli eleman’ 
yetiştirme fikrinden uzak, ticari 
kaygılarla kurulması planlanan 
okulların duyumlarını aldıklarını, 
söz konusu düşüncelerin hayata 
geçirilmesinin endişe verici oldu-
ğunu söyledi. 

Uğurtaş, konuyla ilgili sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Zaman zaman kürsüde 
OSB’lerde yapılacak okullara 

devlet tarafından ciddi katkı sağ-
landığını dile getirerek, kurulacak 
okulların yönetiminde OSB yöneti-
minin yer alması gerektiği düşün-
cemi ifade ettim. Özel İAOSB 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, İAOSB’ye 40 
milyon TL civarında bir bedele mal 
olmuştur. Bu anlamda okulumuza 
7,5 milyon TL katkıda bulunarak 
okulumuza adını veren ve bizlere 
destek olan sanayici büyüğümüz 
sayın Nedim Uysal’a teşekkür 
etmek istiyorum. 

Bu bedellerle yapılan yatırım-
ların karşılığında OSB’lere eline 
çantasını alıp, ‘ben okulu kuraca-
ğım’ diyerek, devletten aldıkları 
5-6 bin liralık katkı ile o okullarda 
eğitim verme iddiasında bulunan 
yatırımcılar var. Ne yazık ki bizim 
OSB’lerimizden bir tanesi de 
bu şekilde bir yatırımcıya fırsat 
vermiştir. Bizim bir öğrenci için 
harcadığımız yıllık bedel 12 bin 
TL’dir. Devletin katkısı ise 5-6 bin 
TL arasında değişmektedir. Arada 
verilen teşvik kadar fark varken, 
siz bir de aldığınız bu devlet deste-
ğinden kar etmeye çalışacaksınız… 
İşlikleri kurmazsanız, malzeme al-
mazsanız, eğitmen kadrosunun ka-
litesine önem vermezseniz sıradan 
bir ara eleman yetiştirirsiniz. Bu 
nedenle bu işe gönül koyduğumuz 
günden bu yana her platformda bu 
işi rant olarak görenleri kamuo-
yuna duyuracağımı ifade ettim. 
Duyurmaya da devam edeceğim… 
İzmir’i ziyaret eden bakanları-
mızın hepsi Bölgemize de uğra-
dılar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye 
okulumuzu gezdirdik. Özlü, ‘Bizim 
hedefimiz olan, herkese örnek 
gösterilecek bir kolej yaratmışsınız. 
Bizim de kafamızdaki yapılanma 
buydu’ dedi. Sayın Bakan okulu-
muzu o kadar beğenmiş ki gittiği 
her OSB’de okulumuzdan büyük 
bir şevkle bahsetmiş. ‘Okulu mut-
laka gidin görün, yatırımlarınız bu 

şekilde yönlendirin’ demiş. Bunları 
duymak, ne denli doğru yolda 
emin adımlarla ilerlediğimizi bir 
kez daha göstererek gücümüze güç 
katmaktadır. 2014 yılında pre-
fabrik binada eğitime başlayarak, 
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 
asıl binasına taşınan 600 öğrenci 
kapasiteli okulumuzda bugün 
285 öğrencimiz eğitim alıyor. 
Gençlerimizin tamamı yüzde 100 
bursla okuyor, giderlerin hepsi 
İAOSB’nin bütçesi tarafından kar-
şılanıyor. Üst düzeyde eğitim alan 
çocuklarımız, isterlerse meslek 
lisesinden mezun olunca sanayiye 
hizmet vermek üzere sanayinin içe-
risine girerler. Çocuklarımıza bu 
konuda bir yönlendirmemiz yok.  
Ama ben çok ciddi ve çok başarılı 
bir eğitim aldıklarını, birçoğunun 
buraya mühendis olarak geri dö-
neceğini düşünüyorum. Bizim ara 
eleman ihtiyacımız olduğu gibi çok 
kaliteli mühendislere de ihtiyacı-
mız var. Türkiye’deki OSB’lerin 
yarısı bizim yaptığımız nitelik ve 
nicelikte okul yapsa Türkiye’nin 
hangi noktalara ilerleyebileceğini 
hayal etmek daha kolay olurdu 
diye düşünüyorum. Okulumuz-

Uğurtaş: “Okul, 
Bölgemizin 
gurur veren 
projeleri 
arasında yer 
alıyor. Dev-
letin verdiği 
destekler için 
nitelikli eleman 
yetiştirmek 
yerine ticari 
kaygı güden 
düşüncelerin 
karşısındayız.”
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da; Endüstri Otomasyon, Elektrik 
Elektronik ve Makine Teknoloji-
leri bölümleri olmak üzere toplam         
3 ana bölüm var... Makine teknoloji-
lerinin CNC ve makine kalıp olmak 
üzere iki alt bölümü var. Eğitimleri 
bunun üzerine yapıyoruz. Okulu-
muza katkıda bulunmak isteyen tüm 
sanayicimize okulumuzun kapıları 
açık. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu 

okul tüm OSB sanayicilerinin ortak 
eseridir. Bu anlamda sanayici arka-
daşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 
Bu kadar ciddi bir yatırım yapılması 
konusunda yönetime destek vererek 
onlar da bu işi sahiplenmişlerdir. 
Umarım Türkiye’ deki tüm OSB’ler 
bu eserleri yaratarak Türk sana-
yisinin gelişimine çok ciddi katkı 
sağlar.”

Uğurtaş’ın konuşmasının ardın-
dan elektrik panoları üreten Davut 
Yanık da, okula destek olmak 
istediğini belirtti. 

Bir okul yapılacaksa  
burası gibi olacak

EBSO Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili İbrahim Gökçüoğlu 
da Uğurtaş’ın sözlerine katılarak 
eğitimi rant olarak görenlere fırsat 
verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.  
Gökçüoğlu, “Biz de meslek lisesi 
yapılması için ilgili OSB’de gerekli 
araştırmaları yaptırarak yönetimle 
paylaştık. Maliyetler ortada ancak 
benim bu konuyla ilgili tek bir 
kırmızı çizgim var ki o da okulu 
yaptıktan sonra MEB’e devredip 
kenara çekilmek… Bunu kabul 
etmiyorum. Eğer bir okul yapıla-
caksa bu okul gibi olacak. Neticeye 
gidecek, nitelikli olacak, mezun olan 
kişi de, çalışan kişi de, sanayici de 
mutlu olacak. Bizler rantçılara fırsat 
vermeyen, eğitime örnek olacak 
işlere imza atan taraf olmak zorun-
dayız” dedi.
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İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu-2016” araştırması 
sonuçlarına göre, sanayinin zir-
vesinde 32 milyar 594 milyon lira 
üretimden satışları ile Tüpraş yer 
aldı. Listede ikinci Ford, üçüncü 
ise Tofaş oldu. İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren Abalıoğlu Yağ San. ve 
Tic. A.Ş., ABB Elektrik Sanayi 
A.Ş., Bak Ambalaj San. ve Tic. 
A.Ş., CMS Jant ve Makina Sanayii 
A.Ş., DYO Boya Fabrikaları San. 
ve Tic. A.Ş., Felda Iffco Gıda 
San. ve Tic. A.Ş., Küçükbay Yağ 
ve Deterjan Sanayi A.Ş., Norm 
Cıvata San. ve Tic. A.Ş., Polibak 
Plastik Film San. ve Tic. A.Ş., 
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş., 

Sun Chemical Matbaa Mürekkep-
leri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 
ve Üniteks Tekstil Gıda Motorlu 
Araçlar San. ve Tic. A.Ş. firmaları 
da listede yer aldı.  Sanayi devleri-
nin üretimden satışları bir önceki 
yıla göre yüzde 8,8’lik artışla 490 
milyar liraya, toplam faaliyet karı 
yüzde 18,6 artışla 52,4 milyar liraya 
ve toplam ihracatı da yüzde 3,1 
artışla 55,1 milyar dolara yükseldi. 
Sanayi kuruluşları, elde ettikleri 52 

milyar liralık esas faaliyet karının 
yarısından fazlasını ise finansman 
gideri olarak kaybetti. İSO 500’ü 
düzenlediği basın toplantısıyla ka-
muoyu ile paylaşan İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 
“Türk sanayisi, finansman zorluğu, 
kur dalgalanmaları, sosyal, siyasal, 
terör ve jeopolitik olumsuzlukları 
barındıran bir yılda, ‘başarma’ 
azim ve kararlılığını korudu. Yüz-
de 3,9’luk büyüme performansıyla 
ekonominin en yakın yol arkadaşı, 
zor günlerin dostu olduğunu gös-
terdi. Türkiye’nin ilk 10 ekonomi 
arasına girmesine en güçlü katkıyı 
yapacak yegane sektör olan sanayi, 
üretim ekonomisine dönüş için her 
türlü desteği almayı hak etti” diye 
konuştu. 

20 İAOSB firması TİM 1000’de…
Türkiye İhracatçılar Mec-

lisi (TİM) tarafından hazırla-
nan İlk 1000 İhracatçı Fir-
ma-2016 araştırmasına göre, 
en fazla ihracat yapan şirketler 
sıralamasında zirvenin sahibi 
3,9 milyar dolar ile Ford Oto-
motiv Sanayi A.Ş. oldu. İkinci 
3,1 milyar dolar ile Tofaş Türk 
Otomobil Fab. A.Ş., üçüncü 2,8 
milyar dolar ile Oyak-Renault 
Otomobil Fab. A.Ş. oldu.

Söz konusu listede İzmir 
Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
20 firma yer aldı. Üretimlerini 
İAOSB’de sürdüren; Üniteks 
Tekstil Gıda Motorlu Araçlar 
San. ve Tic. A.Ş., CMS Jant ve 
Makine San. A.Ş., Küçükbay 

Yağ ve Deterjan San. A.Ş., 
Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş., 
Alliance One Tütün A.Ş., Bak 
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 
Polibak Plastik Film San. ve 
Tic. A.Ş., Nemak İzmir Dö-
küm San. A.Ş., Bareks Plastik 
Film Ekstrüzyon San. ve Tic. 
A.Ş., Baylan Ölçü Aletleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti., Sun 
Chemical Matbaa Mürekkep-
leri ve Gereçleri San. ve Tic. 
A.Ş., Nimeks Organik Tarım 
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 
Dirinler Döküm San. Turizm 
Liman İşl. ve Tic. A.Ş. , ZF 
Lemförder TLM Dış Tic. Ltd. 
Şti., Usta Gıda San. ve Tic. 
A.Ş., Felda Iffco Gıda San. ve 
Tic. A.Ş., Cam Merkezi San. ve 

Tic. A.Ş., Ravago Petrokimya 
Satış ve Pazarlama A.Ş., ABB 
Elektrik San. A.Ş., Habaş Sınai 
ve Tıbbi Gazlar İstihsal End. 
A.Ş. firmaları TİM’in İlk 1000 
İhracatçı Firma listesine adını 
yazdırdı.  

Firmaların geçen yıl toplam 
ihracat rakamı yüzde 1,13 
azalarak 81,4 milyar dolar 
olurken, otomotiv sektörü 
yüzde 27,2 pay ile ilk sırada yer 
aldı. İstanbul ise 434 firma ile 
iller bazında birinci oldu.

En çok ihracat yapılan 
Almanya’dan elde edilen ihra-
cat geliri yüzde 4,3 artarak 14 
milyar dolara yükselirken, ilk 
10 ülke arasında en çok dara-
lan pazar Irak oldu.

İAOSB firmaları ‘en 
büyükler’ arasına giriyor
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Fütürist Ufuk Tarhan 
T-İnsan’ı anlattı

Dünyanın En Etkili 100 Kadın Fütüristi listesinde tek 
Türk olarak yer alan Ufuk Tarhan, İAOSB’deki semi-
nerde dijital çağ ve insanlığın dönüşümünü anlattı.

zmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi Vizyon 
Günleri kapsa-
mında düzenle-

nen ‘Geleceğin Başarılı İnsan 
Modeli’ konulu seminer, 
Dünyanın En Etkili 100 Ka-
dın Fütüristi Listesi’nde tek 
Türk olarak yer alan Fütürist 
ve Ekonomist Ufuk Tarhan’ın 
katılımı ile gerçekleşti. 

Özel İAOSB Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi konferans salonun-
da düzenlenen seminerde 
dijital çağ, robot devrimi, 
yenilenebilir enerjiye geçiş, 
uzay çalışmaları ve insanlığın 
dönüşümü konuları ele alındı.

Fütürizm, yani gelecek-
çilik hakkında bilgi vererek 
sözlerine başlayan Ufuk 
Tarhan, fütüristlerin ya-
şanan gelişmelere paralel 
olarak ilerleyen yıllarda neler 
olacağını çözmek amacıyla 
çalıştıklarını söyledi. 

Geleceğin bir kısmının 
kontrol dışında yaşanmasına 
rağmen şekillenebileceğini 
belirten Tarhan; “Geleceğin 
büyük bir kısmını tasarlaya-
biliriz. O yüzden gelecekçiler 
ileride neler olabileceğini se-
naryolaştırıp, yüksek olasılık-
lara karşı önlem almaya ya da 
bir takım şeyleri yükseltmeye 

gayret eden insanlara yardım-
cı olacak bilgileri üretmeye 
çalışıyorlar ve bunu yaparken 
de bütün bilim dağarcığından 
yararlanıyorlar. Teknoloji, 
sosyoloji, ekonomi, ekoloji, 
psikoloji, politika ve bunların 
altındaki dalları kullanarak 
çalışıyorlar” dedi.

‘Gelecekçilikte ben de 
varım’ diyebilmek için kişinin 
kendini bir konuya adayarak, 
üzerinde çok çalışması gerek-
tiğinin altını çizen Tarhan, 
söz konusu adımların akıl, 
bilim ve teknoloji kullanılarak 
atılması gerektiğine dikkat 
çekti. 

Günden güne değişimin 
hızlandığını vurgulayan 
Tarhan, insanların yapmak 
istemediği işlerin robotlara 
ve akıllı sistemlere devredil-
diği bir dünyaya doğru yol 
alındığını söyledi. İnsanın 
tahtını kaptırmaması için ken-
dine yatırım yaparak sürekli 
geliştirmesi, değiştirmesi ve 
senkronize etmesi gerektiğini 
bildiren Tarhan, fütürist ol-
mak için ise dönüşümün şart 
olduğunu önemle vurguladı.

Geleceğin başarılı insan 
modeli olarak adlandırdığı 
‘T-İnsan’ olmanın yollarını 
aktaran Tarhan, “T-İnsan 
olmanın mutlak şartlarından 
biri hibridleşmektir. T’ nin 

dik bacağı derinleşmeyi ifade 
ederken, yatay çizgisi her 
şeyden anlamayı ifade ediyor. 
Bir şeyin her şeyini, her şeyin 
bir şeyini anlar hale gelebil-
melidir insan” diye konuştu.

Gelecekte mesleklerin de 
değişeceğini söyleyen Tar-
han; Steve Jobs, Bill Gates 
ve Mark Zuckerberg gibi 
işadamlarının takip edilmesi 
ve modelleme yapılmasının 
gerektiğini vurguladı. Tarhan 
ayrıca, Ray Kurzweil (Google 
Baş Mühendisi), Elon Musk 
(Tesla) ve Easton Lachappel-
le gibi bilim adamlarının da 
önde gelen füturistler arasın-
da yer aldıklarını bildirdi. 

Geleceğe odaklanın

Singularity akımının 
kurucusu ve Google Başmü-
hendisi olan Ray Kurzweil’in 
hayatından örnekler veren 
Tarhan; “Singularity akımı 
‘yaklaşık 2050’ye kadar biz 
nano-teknoloji ve genetik 
ile insan başta olmak üzere 
bütün canlıların formülünü 
çözeriz. Ölüm bir hastalıktır 
ve biz o süre içerisinde bütün 
aparatları yenileyerek insan-
ların ölmemesini sağlayabili-
riz’ yaklaşımı olan tekillik çağı 
anlamına geliyor. Kurzweil şu 
anda Google’da başmühendis 
olarak çalışıyor ve “Google 

İ
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Brain” yani “Beyinden Beyine 
Transfer” programını yapıyor. 
Teknolojisi çıkmadan ölmesin 
diye de günde 200 adet yaptığı 
kompozit bileşimler ile besleni-
yor. Gelecek kodlamayı bilenleri, 
algoritmik düşünebilmeyi ve 
bozguncuları seviyor. Bunlara 
karşılık Rusya’da Siluetçiler 

ortaya çıkıyor ‘kişiliği ve 
karakteri holograma 

aktarabiliriz’ diyor-
lar. İşte gelecek-

çilerin konuları 
bunlarla dolu 

olacak” dedi. 
İkinci 

fütürist 
Elon 
Musk’ın 
(Tesla) 
haya-
tından 
örnek 
veren 
Tar-
han, 
“Şu-
bat 

ayında BAE’de devletler toplan-
tısının konuşmacısı Elon Musk’tı. 
O toplantıda şunlara çok dikkat 
edildi; ‘biz robot üretiminde 
verimliliği artırdık, kapasiteyi 
artırdık ama bunların bir sonucu 
var; bunlardan ilki biz bu insan-
ların işini elinden alırsak birçok 
kalabalık kitle parasız kalacak ve 
biz bu ürettiklerimizi kime sataca-
ğız? İkincisi ise; gelirler düşüp in-
sanlar daha çok akıllandıkları için 
gereksiz yere tüketmek istemi-
yorlar, yani daha rafine yaşamak 
istiyorlar.’ Neticede Elon Musk 
dördüncü fabrikasını kuruyor 
ve diyor ki; ‘siz ne kadar yetkin-
lik kazanabiliyorsanız kazanın, 
gelecek 10 yılda insansız her şeyle 
yaşamaya, çalışmaya alışın ve 
bunların tasarımları üzerine çalı-
şın. Şu an yaptığımız bütün sosyal, 
toplumsal ve ekolojik karmaşalar 
yüzünden şehir altlarında yaşam 
alanlarını tasarlamaya oradaki 
sistemleri düşünmeye şimdiden 
başlayın’” şeklinde konuştu.

Üç senede açık kod ve tasa-
rımlarla Legolar ve 3D printerlar-
la beyin sinyallerini düşünceleri 
bölüştürebilen otomasyonlu bir 
kol yapan Easton Lachappelle’in 
de hayatına değinen Tarhan, 
“Easton bu keşfini, bütün kodla-
rını, tasarımlarını dünyaya açıyor 
ve ‘ben tek başıma 3 senede bu 

kadarını yaptım. Bunun daha 
büyüğünü başararak; hayvanlar, 
insanlar ve tüm mekanizmalara 
uyarlamak için hepimizin daha 
çok çalışması lazım’ diyor” dedi.

Başarıya giden yol: 3Y

Tüm bu örneklerin ardından 
dünyanın tabuları yıkan, cesur, 
ışık saçan gençler ve paylaşımcı-
larla daha iyi bir yer haline gel-
diğini söyleyen Tarhan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bütün bu olan 
bitenlerin tetikleyicileri 30 sene 
önce nasıl kişisel bilgisayar ve 
sonrasında internetti ise bundan 
sonraki azılı tetikçiler de hipert-
rendler, nano ve genetik tekno-
lojiler, transhümanizm (insanın 
dönüşümü) ve uzay teknolojileri 
olacak. 

Bir şeye kafaya taktığınız 
zaman teknoloji ile iç içe geçip 
tasarımcı bir kafa yapısıyla, hib-
ridleşerek, otodidaktla kendinizi 
geliştirerek dünyanın bir sorunu-
nu çözmeye adarsanız, bir proje-
de çalışma ve yer alma ihtimaliniz 
olabilir. Kişide “3Y” olması 
lazım; yetenek, yetkinlik ve yet-
kili... Yeteneği olan alanda kişi 
severek çalışıyor, onu otodidakt 
ve kürasyon ile yetkinlik haline 
dönüştürüyor ve o konunun yetki-
lisi oluyor. Dolayısıyla konuyu en 
iyi çözen insan haline geliyor.” 
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İAOSB’ye ve ‘Bir Cinayet 
Şeysi’ne’ ödül geldi 

DOĞRU HAMLELERİN PUSULASI

Sanayinin gelişiminde
kuruluşundan bugüne

doğru Bölgeyiz…
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T. (0232) 376 71 76 - F. (0232) 376 71 00

iaosb@iaosb.org.tr • www.iaosb.org.tr

ireklerarası Seyirci 
Ödülleri Seçici Kurul 
Üyeleri, “Kurum Ça-
lışanlarının arasında 
güven, dayanışma 

ve motivasyonu tiyatro çalışmaları 
ile sağlamak amacıyla sahnelenen 
yapımlar” kategorisinde tiyatroya 
desteklerinden dolayı İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ve “Bir 
Cinayet Şeysi” adlı oyundaki yapım 
performansından dolayı oyunun 
yönetmeni Hakan Susuz’u ödüle 
layık gördüler. 

Direklerarası Seyirci Ödülleri 
Seçici Kurul Üyeleri’nin Türkiye ve 
KKTC’de sahne açan tiyatroların 
sezon oyunlarında başarılı bulduk-
ları sanatçıları, Halk Jürisi  (Seyirci)  
olgusu ile değerlendirdikleri bir 
ödüllendirme sistemi olduğunu 
bildiren Hakan Susuz, Direkle-
rarası Seyircileri’nin oluşturduğu 
“Halk Jürisi” üyelerinin, 2016-2017 
Tiyatro Sezonunda Ege Bölgesi’nde 

sahnelenen oyunları seyrederek; 
Performans, Tasarım ve Yapımlar 
kategorilerinde başarılı olarak de-
ğerlendirdiği Oyunlar, Oyuncular ve 
Tiyatro grupları kategorilerine göre 
ödül verdiklerini söyledi. 

2010 yılında kurulan İAOSB 
Tiyatro Kulübü’nün, 2016-2017 
sezon oyunu “Bir Cinayet Şeysi” 
oyunu ile Direklerarası Seyirci 
Ödülleri Seçici Kurulu’na başvuru 
yaptığını açıklayan Susuz, “25 Şubat 
2017 tarihindeki gösterimiz jüri 
tarafından izlenip ön değerlendirme 
yapıldı. Ardından nihai seçici kuru-
lun değerlendirmesi sonucunda, 9 
Mayıs 2017 tarihinde Manisa Şehir 
Tiyatrosu salonunda bir ödül töreni 
gerçekleştirildi” dedi. Ödül törenine 
tiyatro grubu oyuncuları ile birlikte 
katılan Susuz’a ödülü Manisa Şehir 
Tiyatrosu sanatçısı Derya Bozdağan 
takdim etti. 

Ödüllerin takdimin ardından 
teşekkür konuşması yapan Susuz, 

“ ‘İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Tiyatro Topluluğu’ denil-
diğinde, sanayi bölgesi ve tiyatro 
kavramlarının yan yana gelmesi ilk 
etapta duyanları şaşırtıyor. Üretmek 
sadece değer yaratan emek ortaya 
koymak demek değildir, 600 fabri-
kanın ve 40 bin çalışanın bulundu-
ğu bir bölgede çalışanların sosyal 
ihtiyaçları olduğunu unutmamak 
gerekir. Her şeyden önce insanız... 
Bu ihtiyaçlar için ‘neler yapabiliriz’ 
diye düşünülmüş ve ortaya sanat 
müziği korusu, fotoğrafçılık kulübü 
ve tiyatro kulübü çıkartılmış.  2010 
yılından bu yana Bölgemizde 
amatör bir ruhla profesyonelce 
oyunlar çıkartmaya çalışıyoruz. 
Bu çalışmalardaki katkılarından 
dolayı İAOSB Yönetim Kurulu ve 
Bölge Müdürlüğüne; çalışmaların 
ödülle takdir edilmesi aşamasında 
da Direklerarası Seçici Kurulu’na 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” 
diye konuştu.

D
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Bir 
tarafından 

makine 
diğer 

yanından 
ördek sesi 

gelen 
Bölge:

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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rganize sanayi bölgelerimizin sesi olmayı hedef-
leyen OSBDERGİ aracılığıyla Bölgeleri ziyaret 
ederek; yürütülen çalışmaları, vizyonel projeleri, 
yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini öğreni-
yor, hazırladığımız yazı dizilerimizi ile sizlerle 

buluşturuyoruz.
Bu kapsamda ilk görüşmemizi Anadolu OSB’nin girişimci 

ruhlu, dik duruşlu Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda 
OSBDER’in kurucularından ve mevcut dönem Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay ile gerçekleştirdik.

Başkent Ankara’da, yoldan-sudan uzak bir alanda deyim 
yerindeyse ‘çölde vaha’ yaratan Tuncay ve ekibi ile kısa sürede 
aldıkları yolu, yaptıkları çalışmaları, Anadolu OSB’nin hedef-
lerini ve sorunlarını masaya yatırdık. Dinlemekten büyük keyif 
aldığımız çalışmaları öğrenmeye hazırsanız, başlayalım…

Görüşmeden önce Tuncay’ın eşliğinde gezdiğimiz 4 
milyon 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Bölge, sanayi 
bölgesinden çok bir botanik bahçe hissi uyandırıyor insanda. 
Bir yanda ördekler gölde süzülürken, balıklar avlanılmayacak 
olmanın tadını çıkartıyor, diğer yanda badem ağaçları burs ve-
receği öğrenciler için meyvelerinden bir tane fazla tomurcuk-
landırmaya çalışıyor… Bölge’nin tepesine kurulu ve Turgut 
Özakman’ın ilk ağacını diktiği Çanakkale Şehitliği Anıtı ise 
bu ‘üretim ve istihdam’ alanına bir kez daha saygı duymanızı 
sağlıyor. Başlıkta da belirttiğimiz gibi, bir tarafta üretimin 
sesi kulağınıza çalınırken diğer yanda ördeklerin, kuşların ve 
tavukların varlığı insana huzur katıyor, nefes aldırıyor… Tam 
öğle arası saatlerine denk düşen gezimiz sırasında birçok çalı-
şanın gölet etrafında sohbet edip yürüyüş yaptığına, kimileri-
nin ise bir şeyler atıştırdığına şahit olunca, Tuncay’ın Bölge’ye 
nefes aldıran alanlar yaratma konusundaki çabalarında ne 
denli haklı olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz soruyoruz, 
Anadolu OSB’nin geleceği için çalışan Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay yanıtlıyor…

O

Hüseyin Kutsi Tuncay’ın yöneti-
mindeki ‘az zamanda çok 
işler başaran’ Anadolu OSB, 
botanik bahçesini andıran 
yerleşkesinde önde gelen fir-
malara ev sahipliği yapıyor.

Anadolu OSB
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n Dünden bugüne Bölgenizin 
öyküsünü aktarır mısınız?

1997 yılında yürümeye başladığı-
mız bu yolda içinde bulunduğumuz 
sivil toplum örgütünü güçlendirmek 
amacıyla iki tane organizasyona 
imza attık. Bunlardan biri, 1998 
yılında 98 ortaklı bir anonim şirke-
tiydi. Diğer organizasyonumuz için 
de baktık ki; çoğumuz mikro-ölçekli 
işletmeleriz. Zamanla üretim alanla-
rımız orta ölçekli olacaktı. O zaman 
da modern işliklere, daha uygun 
ve geniş yerlere ihtiyaç duyacaktık. 
Biz, 3 kişi olarak bu öngörüden yola 
çıkıp ‘sanayi örgütlenmesi kuralım’ 
dedik ve bir sanayi kooperatifi 
kurduk. Kurulları oluşturacak kadar 
güçlü bir yapı sağladık. 2000 yılında 
çıkan OSB Kanunu’nda; ‘sanayici 
kooperatifleri sanayi odaları, ticaret 
ve sanayi odaları, ticaret odaları, 
valilikler, belediyeler ve iş adamı 
derneklerinden birisiyle ile birlikte 
müracaat edildiğinde OSB kurula-
bilir’ deniliyordu. Biz de o dönemde 
yanımıza bir destek bulamayınca 
‘kendi işimizi kendimiz yapacağız’ 
dedik ve Bakanlığa müracaat ettik, 
ancak izin alamadık. Biz de bunun 
üzerine burası sanayi bölgesi ilan 

edildikten sonra yer toplamaya baş-
ladık ve 2006 yılına kadar 450 bin 
metrekare yer satın aldık. Bakanlığa 
tekrar gittik ve yine olumsuz yanıt 
aldık. Aldığımız arsaların 200 bin 
metrekaresinin planlamasını yaptı-
rarak Bakanlığa tekrar başvuruda 
bulunduk. Bu işte ne kadar kararlı 
olduğumuzu gören Bakanlık, so-
nunda izni verdi. Daha sonra KOBİ 
statüsünde grup işletme sahibi tara-
fından kurulan ve bugün bünyemiz-
de yer alan bir kooperatif de bize 
katıldı. Önce 80 hektarda başladık, 
sonra bu alan 180 hektara, ardından 
da 300 hektara çıktı. En sonunda 
310 hektarda yetki aldık. Ardından 
Bakanlık ‘300 hektar alan daha 
verelim’ dese de ‘önce elimizdekini 
istediğimiz, hedeflediğimiz duruma 
getirelim’ diyerek, diğer isteyenlere 
verebileceklerini söyledik. Dedik 
demesine ya; ardından büyümenin 
sonu gelmeyince, Bakanlıktan 100 
hektar daha aldık. Sonuç olarak 
2002 yılında kuruluşumuza izin 
verdiler, 2007 yılında da kamulaştır-
mayı bitirdik. 2008 yılında altyapı in-
şaatlarını ihale ettik. 2012’de parsel 
teslimlerini yaptık. Gördüğünüz tüm 
bu yapılar 2012’nin sonbaharından 

Tuncay: “Ül-
kemize bor-
cumuzun 
olduğunu bili-
yoruz. Burayı 
bize inanan 
sanayiciler ile 
birlikte yaptık. 
Elde ettiğimiz 
her şey bu ül-
kenin malı, 
yani mirası...”
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sonra yapılan fabrikalardır. Kanu-
na göre 1 yıl proje, 2 yıl da inşaat 
süresi olması gerekiyor. Yani bir 
fabrikanın kurulumu en erken 3 
yılda tamamlanıyor. Bölgemizdeki 
yapıların birçoğu da o kanuna göre 
en erken sürede bitmiş fabrikalar-
dır. Bu bağlamda Anadolu OSB 
örnek bir çalışma oldu diyebili-
riz. Biz, ülkemize borcumuzun 
olduğunu biliyoruz. Burayı bize 
inanan sanayicilerle birlikte yaptık. 
Elde ettiğimiz her şey bu ülkenin 
malı, yani miras burası... Biz nasıl 
İAOSB, Manisa OSB gibi güzel 
örneklerden etkileniyorsak, burayı 
yaparken muhakkak bizden de 
etkilenip örnek iş yapan birçok 
insan olacaktır.

n Konumlandığınız yerde başka 
OSB’ler de faaliyet gösteriyor. Diğer 
OSB’ler ile birlikte bu alanın potan-
siyeli nedir?

Burası tam bir sanayi ovası. 
Batı cephesinde Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi var. Doğu tarafı-
mızda ise Ankara Sanayi Odası’nın 
2’nci 3’üncü Organizesi, yanımızda 
Dökümcüler İhtisas OSB var. 
Yani bizimle birlikte bu sanayi 
havzasında 4 OSB bulunuyor. Söz 
konusu alan üzerinde parsellere 
yerleşmeler tamamlandıktan sonra 

50 ila 249 personel çalıştıran 1250 
orta ölçekli fabrika olacak. Bu da 
yaklaşık 60 bin ile 300 bin arası 
istihdam sağlanacak demektir. 
Üretime güç veren, ekonomimizi 
kalkındıran, ülkemizin gücüne 
güç katmak için çabalayan komşu 
OSB’lerimizle de diğer OSB’lerle 
olduğu gibi ilişkilerimizi sıcak bir 
biçimde sürdürüyoruz.

n İşletmelerinizin sayısı ve     
sektörel yapısı nedir?

Bölgemizde şu anda 50 firma 
üretim yapıyor, 16 firmanın da 
inşaatının yıl sonuna kadar tamam-
lanması hedefleniyor. İnşaatlar ta-
mamlandığında aktif üretim yapan 
firma sayımız 1-2 yıla kadar 100’e 
ulaşmış olacak. Tüm parsellerin 
dolması ile de 200 fabrikası ile 
‘üreten’ bir Bölge olacağız.

Bölgemizde ağırlıklı olarak 
elektrik ve makine imalat sektörü 

üzerine üretim yapılıyor. Bilişim, 
bilgi aktarma ve saklama mer-
kezleri üzerine faaliyet gösteren 
Türkiye’nin en büyük iki firması 
da katılımcılarımız arasında yerini 
aldı. Bunların yanı sıra savunma 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
önemli işletmeler de Bölgemizde 
üretime devam ediyor.

n Yakın zamanda fiziksel olarak 
Bölgenize katılacak yeni projeleriniz 
neler?

Kısa vadede hayata geçirmeyi 
planladığımız kreş ve otel yapı-
mı projeleri için gerekli yerlerle 
görüştük. 

Çalışanların gönül rahatlığıyla 
evlatlarını teslim edecekleri kreşi-
miz, bize ve çevre Bölgelere gelen 
misafirlerin gururla ağırlanacağı 
bir otel yakında Bölgemizde ola-
cak. Hiçbir borcumuz yok. Paramız 
kadar iş yapıyoruz.
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n Bu bağlamda 2017-2020 arası 
vizyonunuzu öğrenebilir miyiz?

Biz, 50 yıllık projeksiyonel genel 
bir planlama yaptık.  Teknopark 
kuruluşu çalışmalarımız başladı. 
Bölge’nin yeni olmasının getirdiği 
sıkıntıları da yaşıyoruz tabi ki. İş-
letmelerin ve teknik adam yoğun-
luğunun oturmuş olması gerekiyor 
ki teknopark gibi merkezler rağbet 
görebilsin. Mesele teknopark 
binasını yapmak değil, içini hakkını 
verenlerle doldurmaktır. Günümüz 
koşullarında rekabet edilebilirliğin 
temelini, bünyesinde Ar-Ge yapabi-
len ve inovasyon üretebilen alanlar 
oluşturuyor. Katılımcılarımızı hem 
dijital uygunluk seviyesine çıkarabil-
mek hem de dönüşürken yaşamala-
rını sağlayabilmek adına teknopark 
hedefimize ağırlık veriyoruz. Bunun 
için şu anda öncelikli projelerimizin 
başında teknopark geliyor. Bunun 
yanı sıra Başkent Üniversitesi ile 
bir işbirliği protokolü yaptık. Her 
hafta Salı günü meslek yükseko-
kulu öğrencilerini fabrikalarımıza 
getiriyoruz. İşletme eğitimlerini 
fabrikalarda alıyorlar. Üniversiteye, 
‘önümüzdeki birkaç yıllık dönemde 
makine, elektrik elektronik mühen-
disliği ve mekatronik bölümlerini 
buraya nakil edin, fiziki olarak 
öğrenciler burada eğitim yapsınlar’ 
dedik. Ülkemizin böyle üniversite-
sanayi işbirliği örneklerine ihtiyacı 
var. ‘Buradaki genç nüfusun spora, 
kütüphaneye, sosyal alanlara, yaşa-
yan müzelere ihtiyacı var’ diyerek 
bütün altyapımızı buraya binlerce 
öğrenci gelecekmiş gibi hazırladık.

n Sosyal alanların oluşturulması-
na yönelik ne gibi çalışmalar yürütü-
yorsunuz?

Fabrikaların olduğu alanı 
her yerde görüyorsunuz. Ancak 
unutulmamalıdır ki çevresel etkiler 
de yatırımcıyı cezp eder. Biz de 
bu konuda bir çalışma yürüttük ve 
sosyal alanlar için 200 bin metreka-

relik bir alan ayırdık. Tüm planla-
malarımızı tamamlayarak, bizden 
sonra gelecek neslin bu alanı çarpık 
sanayi yapılanmasına dönüştürmeye 
yönelik faaliyetlerde bulunmasını 
engellemek amacıyla müteşebbis 
heyetimiz ile alana ilişkin kararımızı 
onayladık. 

n Sosyal alanlardan konu açılmış-
ken biraz da Çanakkale Şehitliği’ne 
değinelim. Böyle bir fikir nasıl oluştu?

Bu bölge Sakarya Meydan 
Muharebesi’nde lojistik merkezi 
olarak hizmet vermiş. Ardından da 
Büyük Taarruz’da kullanılmış. Biz 
Çanakkale Savaşı’nın Türk ulusu 
için bir dönüm noktası olduğunu 
biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu, 
Viyana’dan sonra sürekli geri çekil-
miş, emperyalist devletlere karşı ilk 
defa Çanakkale’de bir tepki vermiş. 
Onun için Çanakkale Savaşı’nın 
ülke tarihinde unutulmaması gere-
ken bir dönüm noktası olduğunu 
düşündük. Çanakkale Savaşı’nda 
kaybettiğimiz askerlerin isimlerinin 
yazılı olduğu şehitliğimizde her yıl 
18 Mart’ta tören düzenliyor, şehit 
ailelerini davet ediyoruz. Burada 
yaptığımız ilk şey, yüksek gelir hattı-
nın altına badem ağacı dikmek oldu. 
Buraya ilk ağacı Turgut Özakman 
dikti. Ankara, Çanakkale Savaşı’nda 
1764 şehit vermiş. Bizde 1764 tane 

badem ağacı diktik. Niyetimiz 
hem Çanakkale’de ölen askerleri 
yaşatmaktı hem de Ankara’nın o 
konudaki duyarlılığını artırmaktı.

n Badem ağaçlarının manevi 
vurgu dışında başka bir amacı daha 
var. Ona da değinir misiniz?

Badem ağacı ekonomik getirisi 
olan bir ağaç... Bizim de niyetimiz 
bu ağaçların getirisi ile ileride 
mesleki eğitime destek vermekti. 
Geçtiğimiz yıl ağaçlardan toplanan 
bademin satışıyla 26 meslek okulu 
öğrencisine burs verdik. Ağaçları 
dikerken kurduğumuz hayal ve he-
defler bu yıl sınırlı da olsa gerçekleş-
ti. Amacımız 1000 öğrenciye destek 
olmak. Bölgeye toplam 2 bin 500 
ağaç, yol kenarlarına da 600’e yakın 
ceviz ağacı diktik. Önümüzdeki gün-
lerde 600 tane daha dikeceğiz.

n Ördeklere ve balıklara kucak 
açan gölünüz büyüleyici. Nasıl oluş-
turdunuz bu göleti?

Önceden uyuz hastalarının 
tedavi gördüğü bir göletmiş burası. 
Bu nedenle de adı Uyuz Gölü’ymüş. 
Geldiğimizde burası bataklık 
halindeydi. Yağmur suları ile 70 
bin metrekare büyüklüğünde aynalı 
gölet haline getirdik. 225 bin TL’ye 
yakın bir harcama yaptık. Göletin 
etrafını ağaçlardan oluşan 1250 met-
relik bir parkurla tamamladık. Her 
sabah buraya gelerek balıklarımızı 
ve ördeklerimizi besliyorum. Benim 
gibi Bölge çalışanları ve Katılımcıla-
rımız da burada spor yapıyor, piknik 
düzenliyor.

n Bölgenizin temel problemleri 
nelerdir?

OSB’ler kamu kurumu olmasa 
da yetkileri benzer niteliktedir. 
Organize Sanayi Bölgeleri, sınırları 
içinde kendi imkânlarını yaratabile-
cek vizyonda ve yetkide oluyorlar. 
Bununla birlikte Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kapısından itibaren 

“Kayıtdışı 
ekonomiden 
kurtulamadığı- 
mız müddetçe 
gelişmeden 
bahsedemeyiz. 
Bu nedenle 
devlet 
OSB’lere el 
verirse OSB’ler 
de ekonomiye 
can verir.”
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dışarıda kalan kısma yerel yönetim-
lerin getirmesi gereken hizmetler 
var. Biz, ‘OSB’nin içini biz halle-
deriz, ihtiyaçlarımızı düzenleriz, 
altyapımızı tamamlar, temizlik, 
bakımımızı düzenler, idaremizi 
kendimiz şekillendiririz’ diyoruz. 
Devletimize de, ‘içeriye elektrik ve 
su verebilmem için sınırıma kadar 
bunları getir, yolumu yap’ diyoruz. 
Bir OSB’de hava, kara, deniz ve 
demir yolu ulaşımının dördü varsa 
mükemmeldir. OSB’lerin lojistik 
sıkıntısı olmamalıdır. Bunun için 
de kamunun hem yer seçimini 
yaparken dikkatli davranması 
hem de yer belirlendikten sonra 
‘önce dolsun sonra yaparız’ diye 
düşünmemesi lazım. Bu hizmetler 
olmazsa yatırımcı nasıl gelecek, 
istihdam nasıl sağlanacak, OSB’ler 
nasıl dolacak? Türkiye’deki 
OSB’lerin yüzde 50’sine yakını hala 
boş. Keşke Türkiye’deki bütün sa-
nayi yapılanmaları organize sanayi 
mantığında olabilse. Yani denetim 
altına alınarak kayıtlı ekonomi 
sağlanabilse… Bugün Türkiye’de 
kayıtsız çalışan insan sayısı toplam 
çalışanın yüzde 32’sini oluşturuyor. 
Ekonomiyi kayıt altına alamadı-
ğımız sürece ülkenin kalkınabil-
mesi, devletin zenginleşebilmesi 
mümkün değil. Onun için devlet 
OSB’lere el verirse OSB’ler de 
ekonomiye can verir.

n OSBDER’in sanayi camiasın-
daki yeri ve önemini hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Ülkemizde 3 milyon 225 bin 
tane işletme var ve bunun sadece 
yüzde 14’ü üretim örgütlenme-
sinden oluşuyor. Bunun dışında-
kilerin hepsi ticari örgütlenme ve 
hizmetler sektörü üzerine çalışıyor. 
Türkiye’de 12 tane sanayi odası 
var. Geriye kalanların tamamı 
ticari odalar ve borsalardan olu-
şuyor. Ticaret sanayi odalarındaki 
yapılanmalara da baktığınızda 

sanayicinin azınlıkta olduğunu 
görürsünüz. Türkiye’deki üretici-
lerin, yani sanayi sektörünün bir 
örgütlenmesi olan OSBÜK’ün, 
yönetiminde ve delegelerinde 
ticaret odaları meclisleri etkin du-
rumdadır. Yönetim ve delegesinin 
çoğunluğunu sanayici yerine ticaret 
odasının oluşturduğu OSBÜK’te, 
biz kendi örgütümüzde bir anda 
azınlıkta kaldık. Sorunlarımızda 
pasif kalındığını, haklarımızın 
istediğimiz ölçüde savunularak 
peşine düşülmediğini gördük ve 
buradan yola çıkarak 2008 yılın-
da OSBDER’i kurduk. Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu’na göre 
kurulan OSBDER’in, bugün 40 
üyesi var. Biz, OSB’lerin; o OSB’de 
faaliyet gösteren, Bölgesinin ve 
sanayinin sorunlarını birebir yaşa-
yan sanayiciler tarafından yönetil-
mesini istedik ve OSBDER çatısı 
altında birleşerek bunu uyguladık. 
OSBDER ile üreticinin, organize 
sanayi bölgesi yatırımcısının ve ül-
kemizin sanayileşmesi konusunda 
farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 
OSBDER bu anlamda sanayicinin 
sesi-soluğu oluyor, sorunları ve 
çözüm önerilerini katıldığı her 
platformda dile getiriyor; Türk 
sanayisinin gelişmesi ve istihda-
mın arttırılması için yoğun çaba 
sarf ediyor. OSBDER, Sanayinin 
Geliştirilmesi ve Üretimin Destek-

lenmesi Kanunu’nun yasalaşması 
sürecinde, Komisyon çalışmalarına 
katıldı, OSBDER Hukuk Müşaviri 
Av. Önder Canpolat’ın girişimleri 
sonucunda Komisyonda OSB’ler 
lehine önemli değişikliklerin ger-
çekleşmesi sağlandı. 

n Üretim Reform Paketi’ne 
ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz?

Pakette desteklediğimiz taraf-
lar da desteklemediğimiz taraflar 
da var. OSBDER pakete ilişkin 
değerlendirmelerini beyan etti. Bu 
saatten sonra altını çizdiği konu-
lara ilişkin takipçi de olacaktır. Bu 
konuyla ilgili OSBDER nezdinde 
Bakanlık ile çeşitli görüşmeler 
yaparak taslağın hazırlanmasında 
ciddi emek verdik. Sonucunda 
ise değişiklik yapılmasını istedi-
ğimiz 6 maddenin TBMM Sa-
nayi Komisyonu’ndan geçmesini 
sağladık. Ülkemizin üretime ve 
üretime dayalı kalkınmaya ihtiyacı 
var. Çünkü üretimsizlik, işsizlik ve 
mesleksizlik birbirini destekleyen 
unsurlardır. Bir tabure düşünün; 
en üstünde hukuk, adalet ve fırsat-
ta eşitlik yer alır. Taburenin üçaya-
ğını ise üretim, eğitim ve istihdam 
oluşturur. Bunlar gelişirse ülke 
refaha ulaşır. Dolayısıyla üreten ve 
istihdam eden sanayicilerin menfa-
atlerine sahip çıkılması gerekir.
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Yaratıcı düşünce ile üretimin 
gücü Anadolu OSB’de birleşti

nadolu Organize 
Sanayi Bölgesi (Ana-
dolu OSB) Katılımcı-
ları ile Başkent Üni-
versitesi öğrencilerinin 

beraber tamamladıkları projeler 
üretime can oldu. 

Başkent Üniversitesi ile Ana-
dolu OSB arasında yapılan ‘Eğitim 
Protokolü’ ile Mühendislik Fakül-
tesi öğrencileri bitirme projelerini 
yatırımcılarla tamamladı. Tamam-
lanan projeler, üretim süreçlerinde 
kullanılmaya başlandı. Projelerin 
uygulanmasıyla üretimde katma 

değer artışı meydana geldiği tespit 
edildi.

Projelerin yapılmasının ardından 
Anadolu OSB’de Katılımcılar ile öğ-
renciler yeni çalışmalara imza atmak 
için bir araya geldi.

Tuncay: Türkiye’ye örnek oldu 

“Büyük taarruzun başladığı 
topraklarda üretim ve eğitim taar-
ruzu başlattıklarını” ifade ederek 
konuşmasına başlayan Anadolu 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kutsi Tuncay, üniversite 
ile işbirliklerini genişleterek devam 

edeceklerini söyledi.
Anadolu OSB Başkanı Tuncay, 

“Günümüz koşullarında Türkiye 
ekonomisinin ivme kazanılabilme-
sinin temel koşulu yüksek katma 
değerli ürünler üretebilmektir. Tam 
da bu nedenle sanayilerin, üniver-
siteler ile işbirlikleri büyük önem 
taşımaktadır. 

Üniversitenin yaratıcı düşün-
cesi ile sanayinin üretim gücünü 
birleştirmek, rekabet edebilir bir 
endüstriyel tasarımı pazarda yer 
etmesini sağlamaktır. Katılımcıla-
rımızın öğrencilerle üretim süreç-
lerine dahil ederek noktaladığı bu 
projeler, aynı zamanda Türkiye’ye 
birer örnektir. Ülkemizin harcadı-
ğından çok kazanmasını sağlama-
nın yolu budur. Bütün amacımız 
ülke insanın başının dik gezmesini 
sağlamaktır. Tamamlanan projelerin 
hayırlı olmasını diliyor, üniversite 
ile çalışmalarımızı artırarak devam 
edeceğimizi bildiriyorum” dedi.

A
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Anadolu OSB eğitime 
desteğini artırıyor

nadolu Organize 
Sanayi Bölgesi’ni 
(Anadolu OSB) bir 
ay içerisinde 200’ün 
üzerinde mesleki ve 

teknik eğitim alan öğrenci ziyaret 
etti. Bölge’deki yatırımcılar, iş 
garantili uygulamalı eğitim için 
öğrencilere kapılarını açtı. 

Öğrencilere iş garantili  
staj imkanı

Ziyaret eden öğrencilere, 
hiç kamu kaynağı kullanmadan, 
modern, çevreci ve doğa uyumlu 
stratejilerle kurulan Anadolu OSB 
ile hayal etmenin ve sanayileşme-
nin önemi anlatıldı.

Anadolu OSB’ den burs alan 
öğrencilerin de bulunduğu prog-
ramda, Çanakkale Savaşları’nda 
şehit olan 1764 askerimizin anısına 
dikilen 1764 badem ağacının bu-
lunduğu Bademlik, Çanakkale 
Şehitleri Anıtı ve Gölet gezdirildi. 
Öğrenciler daha sonra fabrikalara 
götürülerek, uygulamalı eğitim 
imkanı sağlandı. Fabrika sahipleri, 
başarılı öğrencilere iş garantili staj 
imkanı vereceklerini ifade etti. 

Tuncay: Mesleki eğitime 
hassasiyetle yaklaşıyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay, ülkenin ekonomik 
gelişim sürecinde mesleki eğiti-
min önemini vurguladı ve bunun 
kalkınma için önemli bir araç 
olduğuna işaret etti.

Tuncay, “Ülkemizde üretim 
sorunlarının başlıca faktörlerinden 
birisi nitelikli iş gücünün sanayide 
yer bulamamasıdır. Milli eğitimin 
üretken hale gelememesi sanayi 
sektöründe yalnızca istihdam so-

runu değil, aynı zamanda rekabet 
edebilir üretim modellerinin haya-
ta geçirilmesinde de engel olmak-
tadır. Bu nedenle Anadolu OSB 
olarak, mesleki ve teknik eğitime 
hassasiyetle yaklaşıyoruz” dedi.

Yatırımcılarımız destek oluyor

Anadolu OSB’nin önümüzdeki 
dönem burs imkanını da artıraca-
ğını söyleyen Tuncay, Bölge olarak 
tüm imkanlardan mesleki eğitim 
alan öğrencileri faydalandırmaya 
çalıştıklarını kaydetti.

Tuncay, “Öğrencilerin iş garan-
tili uygulamalı eğitim alabilmeleri 
için yatırımcılarımız destek oluyor. 

Öğrenciler, önümüzdeki dönem 
Bölgemizdeki birçok fabrikada staj 
yapacak. Özellikle Polatlı Meslek 
Lisesi’nden ziyaretimize gelen 
öğrenciler şimdiden başarı ortala-
malarını yükseltti ve bağlı bulun-
dukları ilçede mesleki eğitime olan 
ilginin artmasına neden oldu. Aynı 
zamanda doğa uyumlu, yenilik-
çi bir sanayinin olabileceğini ve 
üretimin önemini anladı” şeklinde 
konuştu. 

Tuncay, Türkiye’de eğitim 
modelinin değiştirilmesini, meslek 
liselerinin öncelik almasını savu-
nurken, üretimsizlik, mesleksizlik 
ve eğitimsizliğin bitmesini istedi.

A
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nadolu Organize 
Sanayi Bölgesi ile Ye-
nimahalle Belediyesi 
nitelikli personel ih-
tiyacı ve işsiz nüfusun 

azalması için örnek bir projeye imza 
atmaya hazırlanıyor.

Yenimahalle Belediyesi Beledi-
ye Başkanı Fethi Yaşar ve Yardım-
cıları ile Anadolu OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
bir araya geldi. Yapılan görüşmede 
belediye tarafından sanayicilerin 
ihtiyacı olan mesleklerde yetişti-
rilecek kişiler, Anadolu OSB’de 
işbaşı yapacak. Anılan proje ile hem 
sanayicilerin nitelikli personel ihti-
yacı karşılanacak, hem işsiz nüfus 
azaltılacak hem de ülke ekonomisi-
ne katkı sağlanacak. 

Tuncay: Ülkemize katkı 
sağlayacak

Türkiye’de oldukça yüksek bir 
işsiz nüfus olduğuna dikkat çekerek 
sözlerine başlayan Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay, buna karşın sanayici-
lerin personel bulmakta zorlandığı-
nı söyledi.

Tuncay, “İşletme demek üretim 
demek, üretim demek ise meslekli 
insan demektir. Türkiye’nin örnek 
firmaları Bölgemizde yatırımlarını 
yapıyor ancak gelinen noktada 
fabrikalarımızda çalışacak nite-
likli insan gücü bulmakta güçlük 
çekiyoruz. Bu nedenle Yenimahalle 
Belediyesi ile bu çerçevede yapaca-
ğımız bir işbirliğinden memnuniyet 
duyarız. Belediye tarafından Böl-
gemiz işletmelerinin ihtiyacı olan 
mesleklerde yetiştirilecek kişiler, 
eğitimin sonunda fabrikalarımızda 
çalışmaya başlayabilir. Ülkemizde 
genç işsiz oranı yüzde 24’e yükseldi. 
Yenimahalle’de ülkemizin bir par-
çası. Dolayısıyla bu çerçevede ya-
pılacak bir işbirliği hem üreticilere 
hem vatandaşlara katkı sağlayacak-
tır. En önemlisi bu proje ülkemize 
katkı sağlayacaktır” dedi.

Yaşar: Türkiye’nin çıkış    
noktası üretim

Yenimahalle Belediye Başka-
nı Fethi Yaşar ise, sanayicilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda meslek 
edindirme kursları açılarak, ilçe-
lerinde istihdam oranını artırmak 
istediklerini söyledi.

Yaşar, “Türkiye’nin çıkış nok-
tasının üretim olduğuna inanıyo-
rum. Bu nedenle organize sanayi 
bölgeleriyle işbirliklerini artırmaya 
ve vatandaşlarımızdan yana niteliğe 
dönüştürmeye çalışıyoruz. Anadolu 
OSB ile başlatacağımız bu proje çok 
önemli. Biz belediye olarak, haliha-
zırda devam eden meslek edindirme 
kurslarımıza, sanayicilerin talep 
ettiği sektörlerde eğitim başlatalım. 
Gerekli olması halinde Bölgenizde 
bulunan fabrikalarda uygulamalı 
eğitim almalarını sağlayalım. Eği-
timin sonunda ise gerekli niteliğe 
ulaşmış kişiler, fabrikalarınızda işe 
başlayabilir. Bize gelen iş başvurula-
rında büyük çoğunluğun üniversite 
mezunu olduğunu görüyoruz. Bu 
mezunlarımızın işsiz kalması yerine 
meslek kursları ve sizinle yapacağı-
mız işbirliği ile istihdam edilmeleri-
ni sağlayabiliriz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk he-
def 100 kişi olarak belirlendi. Proje 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından fabrikaların ihtiyacı olan 
sektörlerde kurslar açılacak ve kurs-
lardan mezun olanların istihdam 
edilmeleri sağlanacak.

A

Anadolu OSB’den  
istihdam atağı
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Anadolu OSB’de 
üretim seferberliği

nkara Sanayi 
Odası tarafından 
düzenlenen istih-
dam seferberliği 
toplantısı, Anadolu 

Organize Sanayi Bölgesi ev sa-
hipliğinde gerçekleştirildi.

Yatırımcılar ve istihdam teş-
viki uygulayan resmi kurumların 
buluşturulduğu toplantıya;  Sos-
yal Güvenlik Kurumu İl Müdürü 
Tuncay Cevheroğlu, Çalışma ve 
İş Kurumu Ankara İl Müdürü 
Ahmet Taşan, Sincan Çalışma ve 
İş Kurumu Müdürü Yüksel Işık, 
ASO Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir, ASO 2-3 Yöne-
tim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, 
OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, 
İÇASİFED Başkanı Mehmet Ak-
yürek, OSTİM Çıraklık Eğitimi 
Başkanı İbrahim Karakoç ve 
sanayiciler katıldı.

Tuncay: Bütün 
dikkatimizi üretime verdik

Anadolu OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, işsizlik rakamlarının 
düşmesi için hem sanayicilere 
hem de devlete büyük görev düş-
tüğünün altını çizdi.

Tuncay, “Ankara çok hızlı 
sanayileşen bir kenttir. Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
aldığı karar ile burası sanayi 
havzası ilan edildi. Burada 
Anadolu OSB ile beraber dört 
organize sanayi bölgesi daha 
bulunmaktadır. Sanayi havza-
mızda yaklaşık 150 fabrikada 10 
bin kişi çalışmaktadır. Havza, 
tam kapasiteye ulaştığında ise 
1200 fabrikada 300 bin kişinin 

istihdam edilmesi hedeflenmek-
tedir. Bütün çalışmalarımızı ve 
yatırımlarımızı ülkemizin gelirle-
rini artırmak için yapıyoruz. 
Üretmeyen bir toplumun başını 
dik tutması mümkün değildir. 
Bu nedenle bütün dikkatimizi 
üretmeye ve kalkınmaya vermeye 
çalışıyoruz” dedi.

İşsizlik, üretken sektörler 
desteklenerek çözülür

İşsizlik rakamlarına da de-
ğinen Tuncay, ülke gerçeklerini 
göz önünde bulunduran uygu-
lamalarla çözüm sağlanması 
gerektiğini ifade etti.

Tuncay, “Türkiye’de her 
yıl ancak 390 bin kişi iş imka-
nı bulabiliyor, 590 bin kişi ise 
işsizler grubuna katılıyor. Bu 
sayıya çalışmaya hazır olan ve 
iş bulma ümidini kayıp eden 2 
milyon 286 bin kişi de dahil edil-
diğinde ülkemizde gerçek işsiz 
sayısının 6 milyon kişiye ulaştığı 
görülüyor. İşgücü 30 milyon 781 
bin kişi olduğuna göre; maalesef 
gerçek işsizlik oranının yüzde 
19,5 olduğu anlaşılıyor. Sana-

yide çalışan sayısı son bir yılda 
37 bin azaldı. Üretken sektörler 
olan imalat sanayinin ve tarım 
kesiminin ekonomide önceliği 
olması gerekirken, tam tersi bir 
durum söz konusudur. Ekonomi 
yönetiminde imalat sanayinin 
üretimini artırıcı politikların 
bir an önce uygulamaya konul-
masıyla işsizlikte ciddi azalma 
olacaktır” diye konuştu.

Varlık Fonu ile imalat 
sanayi desteklensin

Tuncay, konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: “Bugün faaliyetleri 
durma noktasına gelmiş veya ka-
panmış olan sanayi tesislerinin 
yeniden tam kapasite ekonomiye 
kazandırılması, istihdam için 
en önemli destek olacaktır. Bu 
çerçevede ekonomi yönetiminden 
oluşturulan “varlık fonu” kay-
nakları ile üretken imalat sanayi 
sektörünün de desteklenmesini 
bekliyoruz.”

Toplantıda, İŞKUR ve SGK 
tarafından istihdamı artırmaya 
yönelik teşvik programlarının 
yer aldığı sunumlar yapıldı. 

A
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Türkiye ekonomi-
sinin arzu edilen nok-
taya gelebilmesi için 
üretimin önündeki 
engellerin kaldırılması 

çağrısında bulunan Organize Sanayi 
Bölgeleri Derneği (OSBDER) 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu 
Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu 
OSB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kutsi Tuncay, nitelikli bir 

iktisadi büyüme için “Varlık Fonu” 
ile imalat sanayinin desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı.

Tuncay ifadelerine  
şöyle devam etti:

“Özelikle son on yıldır sıcak 
paraya dayanan, ticari sermayeye 
destek veriliyor ve üretken sek-
törler yerine geleceksiz kesimlere 
yatırım yapılması bir dizi sorunu 
beraberinde getiriyor. Resmi 

istatistikler de bunu ortaya 
koyuyor. TCMB’nin Mayıs 
2017 verilerine göre; imalat 
sanayinin yüzde 22’si kapa-
sitesini kullanamıyor. Bu da 
yaklaşık olarak her 100 sanayi 
işletmesinden 25’inin üretim 
yapmadığınıa işaret ediyor. 
Yine TCMB tarafından açık-
lanan rakamlara göre; yılın ilk 
dört ayında cari açık yüzde 10 

büyüdü. Son bir 
yıllık toplam 
cari açık Nisan 
2016’da 28,7 
milyar dolar-
dan Nisan 
2017’de 33,2 
milyar dolara 
çıktı ve yüzde 
16 arttı. 
Ayrıca ilk 5 
ayda ihracat 
yüzde 8,8 
artarken, 
ithalat 
yüzde 11,1 
büyüdü. 
Dış ticaret 
açığı da 

yüzde 
17,2 arttı. 

Öte yandan 
TÜİK tarafından 

yapılan açıklamaya göre; işsiz sayısı 
2017 yılı Şubat döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi 
artarak, yüzde 12,6’yı buldu. 

Rakamlar da gösteriyor ki, inşa-
at ve hizmet sektörü gibi ekonomiye 
olumlu etkisi; yani istihdama, katma 
değer artışına ve üretim sürdürüle-
bilirliğine sınırlı katlısı olan sektör-
lere sağlanan teşvik ve destekler; 
bugünkü olumsuz tabloyu ortaya 
çıkarıyor.”

Sürdürülebilir üretime  
her alanda destek

Ülkemizin içinde bulunduğu 
sorunların önemli bir kısmının 
temelinde ekonomik nedenlerin yat-
tığını belirten Tuncay, bugün faali-
yetleri durma noktasına gelmiş veya 
kapanmış olan sanayi tesislerinin 
yeniden tam kapsite ile ekonomiye 
kazandırılması gerektiğini kaydetti 
ve ekledi:

“Ekonomi yönetiminde oluş-
turulan Türkiye Varlık Fonu 
kaynakları ile üretken olan imalat 
sanayi sektörünün desteklenme-
sini bekliyoruz. Hem Türkiye’nin 
yıllardır üretimden uzak olması hem 
de dünya genelinde ekonomik krizin 
patlak vermesi, bizi ve işletmeleri-
mizi dara sokmaktadır. 

Üzülerek söylüyorum; 2 bine 
yakın çalışan olan Bölgemizde; dün-
yadaki ve ülkemizdeki ekonomik 
sorunlar nedeniyle işletmelerimizde 
yaklaşık 800 kişi işten çıkarıldı. Di-
ğer OSB’lerde de benzer durumlar 
yaşanıyor. Devletimizi yönetenler, 
Varlık Fonu’na devredilen kaynak 
ile sıkıntıya giren firmaları, sana-
yileri, yüksek katma değerli ürün 
üretenleri ve A r-Ge yapan alanları 
desteklemelidir.” 

T

Tuncay: Üretim desteklensin,
ekonomi büyüsün!
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Yaşam 
alanları ve 

OSB’ler

ürkiye’de en çok karşılaştığınız haberlerden bir tanesi sanayinin, 
sanayi sitelerinin, üretim alanlarının İstanbul başta olmak üzere 
şehir merkezlerinden taşınacağına dair beyanlar. Türkiye’de 
sanayiyle ilgisi olmayan seçilenlerin mantığı, sanayinin yaşam 
alanları için tehlike yarattığı gerekçesi ve mutlaka izole edilen 

bir sanayinin yaşam alanlarından oldukça uzağa kurulması. Hatta 17 mil-
yonluk İstanbul’un tamamen sanayiden arındırılarak kültür başkenti kisvesi 
altında yeni rant alanları yaratarak şehrin keşmekeşliğine biraz daha katkıda 
bulunan bir mantığın bulunduğu da zaten herkes tarafından biliniyor.

Türkiye’deki bu mantıksız yaklaşımın karşılığında tüm Avrupa’da olduğu 
gibi özellikle Almanya’da yerleşim yerlerinin tam merkezlerinde en büyük 
sanayi kuruluşlarının fabrikalarını görebilirsiniz. Fabrikalarla evler adeta iç 
içe yaşam alanlarının birer tamamlayıcısı olarak yerlerini almışlar ve birbirle-
rinden rahatsız olmadan işlevlerini sürdürüyorlar. Bundan ne sanayi kuru-
luşları ne de o kuruluşları çevreleyen iş yerlerinde ve konutlardaki insanlar 
rahatsızlık duymuyorlar. Üretim alanları yaşam alanlarıyla bütünleştiği için 
de çalışma şartlarının Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar gelişmiş olduğu bu 
ülkelerde personel servisi ve öğle yemeği diye bir kavram yok ve insanların 
bir kısmı bisikletle ve hatta yürüyerek işlerine gidebiliyorlar ve şehrin içinde 
olduğu için de yemek diye bir sorunları yok.

Türkiye’de maalesef kültür seviyesi bir türlü yüzümüzü döndüğümüz 
Avrupa ülkelerindeki kıstaslara ulaşamadığı için ve sanayi gerçek anlamda 
yaşam alanlarına zarar verdiği için 1960’lardan sonra şehrin yakınlarında Or-
ganize Sanayi Bölgeleri kurulmaya başlanmış ve özellikle 2000  yılında 57’nci 
koalisyon hükümeti zamanında ilk OSB Yasası yürürlüğe sokularak sanayinin 
belli alanlara toplanması sağlanmış ve aslında bu model oldukça da başarılı 
olmuştur. Özellikle İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir  gibi sanayinin geliştiği şe-
hirlerde, sanayiye uygun olarak şehir nüfusu da artmış ve bu gelişimin doğal 
sonucu olarak bu şehirlerdeki OSB’ler yine şehrin ortasında kalmış ve Avru-
pa’daki benzer yapıya kavuşmaya başlamıştır. Üstelik OSB Yasası’nın verdiği 
yetkilerle bizzat sanayiciler tarafından yönetilen OSB’ler üretimin yanı sıra 
yeşil alanlar, sosyal alanlar ve şehre katkılarıyla eski kirletici özelliklerinden 
kurtulmuş ve şehirlerin gelişmesinde çok önemli rol oynamaya başlamıştır. 
Ancak tüm bunlara rağmen, sanayinin bu gelişimini hala göremeyen veya 
görmek istemeyen siyasi kadroların eski mantıkla sanayi ve yaşam alanlarını 
ayırmak için uğraş vermelerini ve planlar yapmalarını hayretle izliyoruz. 

Türkiye’de bulundukları şehirlerden çok daha iyi seviyede olan ve çok 
daha gelişmiş onlarca OSB’miz var ve bu OSB’lerin etrafında bırakılan sağlık 
bandı dediğimiz sanayiyi izole etme amacı güden bölgelerin artık sanayiden 
şehri değil, şehrin keşmekeşliği ve düzensizliğinden sanayiyi koruma işlevine 
döndüğünü görüyoruz

Artık ülkeyi idare eden siyasi kadroların ve özellikle herhangi bir siyasi 
parti ayrımı yapılmadan tüm Belediye Başkanları’nın ülkenin parasıyla 
yaptıkları dış inceleme gezilerinde, gittikleri ülkelere sadece bakmamalarını, 
bu gözle görmelerini ve ülkemizdeki sanayiciler tarafından bu seviyelere çı-
kartılmış sanayi bölgelerini kendilerine rakip olarak değil, patronu oldukları 
şehirlerde işbirliği yaparak, o şehre nasıl katkıda bulunacaklarını anlamaları-
nı umut ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

Bu ülke hepimizin ve huzurlu ve gelişmiş bir ülkede yaşamak hepimizin 
ortak dileği ve hakkı. Bunda da biz sanayicilere çok büyük görev düştüğü 
şüphesiz.

T

Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Bahri Murat ÖNAY
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stanbul Dudullu 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, Türkiye 
çapında yürüttüğü 
proje kapsamında 

her yıl farklı 3 şehirdeki lise 
öğrencileri arasında düzenlediği 

“Mustafa Kemal’i Anlamak” ko-
nulu eser yarışması bu yıl altıncı 
kez gerçekleştirildi. 

Bu yıl Adana, İzmir, Sam-
sun illeri lise öğrencilerinin 
katıldığı yarışmanın ödül tö-
reni 13 Mayıs’ta Yeditepe 

Üniversitesi’nde yapıldı. 
Geçen 6 yılda İstanbul, Art-

vin, Şanlıurfa, Trabzon, Osma-
niye, Edirne, Aydın, Çanakkale, 
Sivas, Mersin, Sinop, Tekirdağ, 
Denizli, Düzce, Malatya, Adana, 
İzmir ve Samsun illerinden gelen 
ön elemeyi geçmiş öğrenciler,  
görevli öğretmenleri ile birlikte 
İstanbul’da gerçekleştirilen muh-
teşem bir törenle ödüllerini aldı-
lar ve rehberler eşliğinde İstanbul 
gezisi ardından memleketlerine 
uğurlandılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ü en 
iyi anlatacak öğrencileri belirle-
mek amacıyla yapılan bu yarışma 
ile öğrenciler, Atatürk’ü sadece 
kitaplardan okuyarak öğrenme-
lerinin dışında onu kendi bilinç-
lerinde yorumlamaya çalıştılar. 
Teşvik etmek için dereceye giren 
öğrencilere önemli miktarda para 
ve mansiyon ödülleri verilirken, 
Bölgede faaliyet gösteren firma-
ların verdiği ödüllerle birlikte 
eğitimlerine bir nebze de olsa 
katkı sağlanması amaçlandı.

İ
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Atatürk’ü en iyi anlayan 
öğrenciler ödüllendirildi
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adece bir sanayi 
bölgesi değil, aynı 
zamanda sporun ve 
sanatın da bir mer-
kezi olan Dudullu 

Organize Sanayi Bölgesi, her za-
man sanatı ve sanatçıyı destek-
lemeye devam ediyor. Atölyeleri 
Bölge içinde yer alan sanatçıla-
rın eserlerinin sanatseverlerle 
buluşturulduğu sergi oldukça 
ilgi gördü. Minyatürde Shah-

pour Bahramishad (Atabey) ve 
Mahbube Atabey, Çini’de 

Dr. Füsun Okyar, 
cam işleme sana-

tında Gürbüz 
Kürüm’ün 

eserleri 
We’ll Club 
Spor ve 
Yaşam 
Komp-
leksi’nde 

Mayıs ayı 
boyunca 

sergilendi.

S
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Dudullu 
OSB’den 
“OSB İçinde 
Sanat” 
sergisi
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Çerkezköy 
Organi-
ze Sanayi 
Bölgesi 15. 
Genel Kurul 
Toplantısı’nda 
Başkan 
Eyüp Sözdin-
ler, Bölge 
katılımcıla-
rına yöne-
time verdiği 
destek-
ten dolayı 
teşekkür etti. 

erkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (ÇOSB) 15’inci 
Genel Kurul Toplantısı ger-
çekleşti. ÇOSB Konferans 
Salonu’nda yapılan toplantı-

ya; ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Sözdinler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Natan Yakuppur, Yönetim Kurulu Üyele-
ri; Ali Bekmezci, Bülent Darcan ve Eyüp 
Koray Dinsel ile ÇOSB Bölge Müdürü 
Mehmet Özdoğan ve çok sayıda sanayici 
katıldı.

Yoklama ve açılışın ardından saygı 
duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 
Divan Heyeti’nin de oluşturulmasının 
ardından sırasıyla gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Faruk 
Bektaş’ın gözetiminde gerçekleşen Genel 
Kurul’da Divan Başkanlığına Orhan Er-
meç, Divan Üyeliklerine de Saim Buyruk 

ve Alp Karahasanoğlu seçildi.
Genel Kurul’da 19 gündem madde-

si görüşülerek karara bağlandı. Genel 
Kurul’un tamamlanmasının ardından söz 

Ç

ÇOSB 15’inci 
Genel Kurul 
Toplantısı 
gerçekleştirildi
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alan ÇOSB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Eyüp Sözdinler, katılımcıların 
Yönetimlerine verdikleri destek 
ve güvenden dolayı teşekkür ede-
rek şunları söyledi: “Şahsıma ve 
Yönetim Kurulumuza göstermiş 
olduğunuz güven ve teveccühten 
dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu 
güveninize layık olmaya ve daha 
iyisini yapmaya çalışacağız. Sizin 
de destekleriniz ve katılımınızla 
daha iyi şeyler yapacağımıza ina-
nıyorum.”

Genel Kurul’da oy birliğiyle 
yeni Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu da seçildi. Yeni liste şu 
isimlerden oluştu: 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

n Eyüp Sözdinler -  (HENA-
TEKS Boya ve Apre San. Tic. 
A.Ş.)

n Natan Yakuppur - (UĞUR-
TEKS Tekstil Ürünleri Tic. ve 
San. A.Ş.)

n Ali Bekmezci - (BEKS Ço-
rap İç Giyim San. ve Tic. A.Ş.)

n Fatih Elay - (PHARMAC-
TİVE İlaç San. ve Tic. A.Ş.)

n Ekrem Toptal - (TOPDAL 
Plastik ve Kalıp Sanayi) 

Yönetim Kurulu  
Yedek Üyeler

n Saim Buyruk - (BUYRUK 
Tekstil ve Konfeksiyon Tic. Ltd. 
Şti.)

n İlyas Kum - (BSH Ev Aletle-
ri San. ve Tic. A.Ş.)

n Ahmet Temiroğlu -  (ÖZEN 
Mensucat Boya Terbiye İşletme-
leri A.Ş.)

n Ahmet Murat Ercan -  (Dİ-
NARSU İmalat ve Ticaret Türk 
A.Ş.)

n Şükrü Gündüz -  (KLÜBER 
Lubrication ve Yağlama Ürünleri 
San. ve Tic. A.Ş.)

Denetim Kurulu Asil Üyeler

n Hakan Gerdan - (SCHOTT 
ORİM Cam San. Tic. A.Ş.)

n Zeki Dinç - (POLİMER 
Kauçuk San. ve Pazarlama A.Ş.)

Denetim Kurulu  
Yedek Üyeler

n Cezmi Baykal - (YKK Metal 
ve Plastik Ürünleri San. Tic. A.Ş.)

n Süleyman Ak - (AK KAR-
DEŞLER İnşaat Taah. San. ve 
Tic. Ltd. Şti.) 
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ilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Tekir-
dağ İl Müdürlüğü ve 
Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölge (ÇOSB) 

Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, ÇOSB 
İdari Bina Toplantı Salonunda, 
“Ar-Ge Merkezleri Tecrübelerini 
Paylaşıyor” konulu bir toplantı 
düzenlendi. 

Toplantıya, Kamu Üniversite 

Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Tekirdağ İl 
Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Tekirdağ İl Müdür Vekili 
İbrahim Çakır’ın yanı sıra, bünye-
sinde Ar-Ge Merkezi olan firma-
larla, Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
kurmak isteyen çok sayıda firmanın 
temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan KÜSİ Tekirdağ temsilcisi 
Prof. Dr. Bülent Eker, kamu ve 
üniversite olarak Ar-Ge Merke-
zi kurmak isteyen sanayicilerin 
hizmetinde olduklarını söyledi. 
Eker’in ardından söz alan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Tekirdağ İl Müdürlüğü’nden Deniz 
Ersöz, KOSGEB Tekirdağ İl Mü-
dürü Toyga Erkan, Ar-Ge Merkez-
leri hakkında bilgi verdi. Türkiye 
genelinde 274 Ar-Ge Merkezinin 

olduğunu belirten Ersöz, bunlardan 
9 tanesinin Tekirdağ’da bulunduğu-
nu kaydetti. 

Ersöz’ün ardından bünyelerin-
de Ar-Ge Merkezi kuran firmalar 
sırasıyla kürsüye gelerek, Ar-Ge 
Merkezlerinin kuruluş aşamaları ve 
faydaları hakkında sunum yaptılar.

Toplantıda sunum yapan isim-
ler şöyle:

Arçelik A.Ş. Ar-Ge Yöneti-
cisi Barış Tekdemir, Hema A.Ş. 
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Aziz 
Asrak, Yünsa A.Ş. Ar-Ge Yönetim 
Uzmanı Oya Korolay, Setaş Kimya 
A.Ş. Ar-Ge Merkezi Yöneticisi 
İsmail Yakın, Deva Holding Ar-Ge 
Merkezi Müdür Yardımcısı Şule 
Pekdüzgün Sun, Pharmactive İlaç 
Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Başak 
Acar. Sunumların ardından soru-
cevap kısmıyla toplantı sona erdi.

B

ÇOSB’de Ar-Ge  
Merkezi zirvesi
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ekirdağ Ergene 
Derin Deniz De-
şarj A.Ş. Yönetim 
Kurulu toplantısı 
Tekirdağ Valisi 

Mehmet Ceylan’ın başkanlığın-
da, Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölge (ÇOSB) Müdürlüğü’nde 

gerçekleşti. Derin Deşarj Yönetim 
Kurulu toplantısının ardından Vali 
Ceylan ve beraberindekiler Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni gezerek okul hakkın-
da bilgi aldılar. ÇOSB Yönetim 
Kurul Başkanı Eyüp Sözdinler ve 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet 

Özdoğan’ın eşlik ettiği heyete 
Okul Müdürü Caner Baysal, 
okulu gezdirerek bilgi verdi. Özel 
ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ziyareti esnasında ÇOSB’nin 
eğitim çalışmaları değerlendirildi; 
okulun laboratuvar, atölye, spor ve 
konferans salonları gezildi.

T
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Tekirdağ Valisi Ceylan’ın 
Özel ÇOSB Lisesi ziyareti
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Sektör temsilcileri ve 
akademisyenler ÇOSB’de 

bir araya geldi
Çerkezköy OSB’nin ev sahipliğini yaptığı Tekstil Sek-
törü Üniversite Buluşması’nda, katma değeri yüksek 

ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ele alındı.
ekirdağ Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü tarafından 
düzenlenen Tekstil 
Sektörü Üniversite 

Buluşması isimli toplantıya Çerkez-
köy Organize Sanayi Bölge (ÇOSB) 
Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. 
ÇOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı 
Salonunda gerçekleşen toplantıya; 
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, 
Çerkezköy Kaymakamı Atilla 
Selami Abban, Kapaklı Kaymaka-
mı Mehmet Yüzer, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin 
Akçal, KOSGEB İl Müdürü Tolga 
Erkan, Türkiye Üretim ve İhracatı 

Destekleme Derneği (TUDEV) 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Yetişgin, ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Natan Yakuppur, 
ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Öz-
doğan, tekstil fabrikalarının temsil-
cileri ile üniversiteden konularında 
uzman akademisyenleri katıldı.

Açılış konuşmasını  
Yakuppur yaptı

Akademisyenler 
ile tekstilcilerin 
bir araya gel-
diği toplan-
tının açılış 
konuşmasını 
ÇOSB Yö-
netim Kurulu 

Başkan Vekili Natan Yakuppur 
yaptı. Yakuppur şunları söyledi: 
“Bugün ÇOSB’de sektörümüz için 
çok anlamlı bir toplantıda bulun-
maktan onur duyduğumu belirterek 
sözlerime başlamak isterim. Tekstil 
sektöründen akademisyenlerimizin 
ve bölgemizdeki üretici firma tem-
silcilerinin yer aldığı bu toplantımı-

zın, dünyada tekstil alanında 
daha ileride bulunmak 

adına yapabile-
ceklerimizin 

tartışılacağı bir 
toplantı olma-
sını temenni 
ediyorum. 
Çerkezköy 

Organize 

T
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Sanayi Bölgesi gibi, ülkemizde 
tekstil denildiği zaman ilk akla 
gelen lokasyonlardan birinde bu 
çalışmanın yapılmasını çok önemli 
olarak görüyoruz. Katma değeri 
yüksek tekstil ürünlerinin üretil-
mesi ülkemiz açısından en önemli 
çalışmalardan birisidir. Yüksek 
düzey teknolojiyle üretilen ürünle-
rin üretimi ve satışını, Türkiye’nin 
önümüzdeki günlerde yüksek ih-
racat hedefini yakalaması ve milli 
gelir seviyesini yükseltmesinde en 
önemli araçlardan biri olarak gör-
düğümüzü ifade etmek istiyorum. 
Bu vesileyle toplantıyı tertip eden 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürümüz Sayın Fahrettin Akçal’ı 
tebrik ederken, çok kıymetli 
misafirlerimize tekrar hoş geldiniz 
dileklerimle toplantımızın başarılı 
geçmesini diliyorum.”

ÇOSB Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Yakuppur’un ardından 
NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman 
Şimşek söz aldı. Rektör Şimşek, 
“Son yıllarda üniversitelere ciddi 
kaynaklar veriliyor. Üniversite ve 
sanayi işbirliği yaparak bu katma 
değerleri yükseltiyoruz. 2023’te 
inşallah diğer Avrupa ülkeleri 
seviyelerine çıkacağız. Bu bağlam-

da yapılan bu programı destek-
liyor ve Bilim, Sanayi Teknoloji 
İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

Tekirdağ Valisi Mehmet Cey-
lan da şunları kaydetti: “Burada 
sanayicilerimiz ve akademisyen-
lerimiz var. Ar-Ge çalışmaları 
ile tekstilde katma değer nasıl 
yükseldi, bunu konuşacağız. Yeni 
yatırımlar ve yeni teknolojiye ayak 
uydurarak neler yapabileceğimizi 
değerlendirebileceğimiz bir top-
lantı yapıyoruz. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Tekirdağ 
bölgesinde tekstil sektörü önemli. 
Fabrika sayımız çok fazla, yeni 
teknoloji ile kendilerini yeniliyor-

lar. Bunlardan yararlanarak her 
üniversitemizi işin içine katarak 
bu bölgede tekstil sektörümüzde 
yeni çığırlar açmayı istiyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardın-
dan Öztek Tekstil San. Tic. A.Ş. 
Ar-Ge Direktörü Süleyman Halaç, 
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakül-
tesi Tekstil Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ziya Özek ve 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürü Fahrettin Akçal birer sunum 
yaptı.

Sunumların ardından tekstil 
sektörü temsilcileri ve akademis-
yenler uzmanlık alanlarına göre 
karşılıklı konuşarak görüş alış 
verişinde bulundular.
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Burhan Öçal ve Çellistanbul, 
ÇOSB’de sahne aldı…

erkezköy Organi-
ze Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) yine büyük 
bir organizasyona 
ev sahipliği yaptı. 

ÇOSB Bölge Müdürlüğünün kül-
tür ve sanat etkinlikleri çerçe-
vesinde dünyaca ünlü 
perküsyon ustası 
Burhan Öçal 
ve Çellistan-
bul, ÇOSB 
Konferans 
Salonu’nda 
sahne aldı.

Katılımın 
oldukça yoğun 
olduğu gösteriyi; 
Kapaklı Kayma-
kamı Mehmet Yüzer, 
Çerkezköy Belediye Başkanı Va-
hap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet 
Başsavcısı Hacı Ünal, Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 

Sözdinler, 
ÇOSB 
Yönetim 
Kurulu 
Yedek 
Üyesi 
Saim 

Buyruk ve 
ÇOSB Bölge 

Müdürü Meh-
met Özdoğan’ın yanı 

sıra sanayicilerle; Çerkezköy ve 
Kapaklı’dan yüzlerce vatandaş 
izledi.

İzleyenlerin dakikalarca ayak-
ta alkışladığı gösteride Burhan 

Öçal’ın darbuka şovu ise büyük 
beğeni aldı. Zaman zaman anlat-
tığı fıkralarla ve yaptığı esprilerle 
de izleyenleri kahkahaya boğan 
Burhan Öçal ve Çellistanbul, 
ÇOSB Konferans Salonu’nda 
onlarca klasik eser de sahneledi.

Konserin sonunda Öçal ve 
Çellistanbul Grubu üyelerine 
protokol tarafından çiçek takdim 
edildi. Çiçek takdiminin ardın-
dan konuşan Öçal, kendisinin 
de Trakyalı olduğunu belirterek, 
Bölgeye böyle bir salon kazan-
dırdıkları için ÇOSB Yönetim 
Kurulu’na teşekkür etti.

Ç
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erkezköy Organi-
ze Sanayi Bölgesi 
(ÇOSB) kültür ve 
sanat etkinlikleri ara-
lıksız devam ediyor. 

ÇOSB Bölge Müdürlüğü organi-
zasyonunda bu defa dünyaca ünlü 
piyanist İdil Biret sahne aldı.
ÇOSB Konferans Salonu’nda ger-
çekleşen konsere; Çerkezköy Kay-
makamı Atilla Selami Abban, Ka-
paklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, 
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü 
Murat Ogan, Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Natan Yakuppur, Yönetim Kurulu 
Üyesi Fatih Elay, Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Saim Buyruk ve Bölge 
Müdürü Mehmet Özdoğan’ın yanı 
sıra yüzlerce sanatsever katıldı. 
Piyano repertuvarının en zor eserle-
rindeki yetkinliği ve yorumlarındaki 
senfonik derinlik ile çağımızın klasik 
müzik yorumculuğuna damgasını 
vuran İdil Biret’in konseri, adeta 
soluksuz izlendi. Dünya çapında 

“mucize parmaklar” olarak da 
tanınan usta sanatçı İdil Biret keyifli 
konserinin ardından dakikalarca 
ayakta alkışlandı.
Konser sonunda protokol tarafın-
dan sanatçı İdil Biret’e çiçek takdim 
edildi. 

Çiçek takdiminde konuşma 
yapan ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Eyüp Sözdinler, İdil Biret’i 
ÇOSB’de ağırlamaktan büyük bir 
memnuniyet duyduklarını, bu tür 
kültür ve sanat organizasyonlarının 
devam edeceğini söyledi.

Ç

ÇOSB 
dünyaca 

ünlü 
piyanist 

İdil Biret’i 
ağırladı



eğerli Kamuoyuna 
Saygıyla Duyurulur!
Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın Eyüp Sözdinler’in, 
ÇOSB’nin finansal varlıklarının 
TL’ye dönüşümü hakkında açıklama-
sıdır:   
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Dövizinizi bozdurun, 
Türk Lirası değer kazansın” çağ-
rısı Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi’nde de destek buldu. 
Başta tekstil olmak üzere kimya, plas-
tik, metal, elektronik, demir-çelik, 
beyaz eşya, vb. değişik sektörlerden 
240 firmada 65 bini aşkın kişinin 
çalıştığı karma nitelikli bir OSB olan 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, 
yıllık 20 milyar doları aşkın cirosu 

ve 3 milyar doları aşkın ihracatı ile 
ülkemizin en önemli üretim üslerin-
den birisidir. 
Ülkemizin içinde geçmekte olduğu 
sıkıntının aşılması konusunda 
dövizden TL’ye geçmek 
yönünde ÇOSB Yöne-
tim Kurulu olarak fikir 
birliğine vardık. Bu sebeple 
Bölge Müdürlüğümüz tara-
fından bankalardaki finansal 
varlıklarımızı Türk 
Lirası’na dön-
dürerek Sayın 
Cumhurbaşka-
nımızın çağ-
rısına reel 
sektörün 
temsil-
ci-

leri olarak katkı sağlamayı bir görev 
olarak addettik. 
Kararımızın ülkemizin bu milli dava-

sında küçük ama anlamlı bir 
çaba olarak görülmesini,  

gelişim potansiyeli yük-
sek ülkemizin üretim 
ekonomisine gönülden 
destek olduğumuzun 
bilinmesi hassasiyetiyle 

saygılar sunuyo-
ruz.”

eferandum bitti, 
sandıktan Evet çıktı. 
Aylardır gündemimizi 
meşgul eden ülkemiz 
adına önemli bir refe-

randumu geride bıraktık. Vatanda-
şın iradesi sandığa yansıdı. Çıkan 
sonucun memleketimizin geleceği 
için olumlu sonuçlar doğuracağına 
inanıyoruz.

Milletimiz nasıl bir Türkiye 
görmek istediğini sandıkta gösterdi. 
Toplumun bütün katmanları, refe-
randumda bu sandıktan çıkan sonu-
cu çok iyi analiz etmeli, vatandaşın 
verdiği mesajı doğru yorumlamalı-
dır. Referanduma katılımın yüksek 

olması ve sonuçların açıklanma-
sının ardından gelen olgun hava 
demokrasi seviyemizin de gelişmiş-
liğinin en güzel göstergesidir.

Artık referandum konusu ve 
bununla birlikte gelen gergin hava 
gitmeli, yerini ılımlı ve üretim 
odaklı düşünceler almalıdır. Bize 
göre Türkiye’ye yeni bir sayfa açıl-
dı, 2019’a kadar önümüz açık. Bu 
fırsatı iyi değerlendirmeliyiz.

Gündemi adeta rüzgar gülü gibi 
değişen bir ülke değil, üretim ve 
büyümeye odaklı ve ağırlıklı gün-
dem maddesi “üretim” olan ülke 
olmalıyız. Bu bilincin ekonomik 
iyileşmemize ve motivasyonumuzun 

artmasına derinden katkı sağlaya-
cağına inancımız tamdır. Bundan 
sonra ekonomik büyümeye daha 
çok vurgu yaparak birlik ve bera-
berlik içinde hedeflerimize varmak 
zorundayız. 

Biz sanayiciler ve üreten insan-
lar olarak diyoruz ki, enerjimizi 
ve umutlarımızı daha da yükselt-
mek için herkesin üzerine düşeni 
yapması gereklidir. Hükümetimiz 
ve icranın başındaki bütün organlar 
süratle yol haritası çizip, başta üre-
tim olmak üzere bütün reformları 
harekete geçirmeye odaklanma-
lıdır. Daha güçlü bir Türkiye için 
daha çok çalışmalıyız.

D
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‘Dövizini bozdur, TL değer 
kazansın’ çağrısına destek

Sözdinler’den referandum açıklaması
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konomi Ba-
kanı Nihat 
Zeybekci’nin 
katılımıy-
la, güncel 

ekonomik sorunları  
görüşmek üzere, Or-
ganize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nde katılımcı-
lar ve  üst düzey yöneti-
cileri için bir konferans 
yapıldı. Organizasyona, 
Birlik OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şenol 
Telli’nin beraberinde 
Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahit Yıldırım 
da iştirak etti.

E
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Ekonomi Bakanı 
Zeybekci Birlik OSB 

katılımcılarıyla 
bir araya geldi

Birlik Organize Sanayi Bölgesi 
katılımcılarının işgücü maliyetlerinin 
düşürülmesi ve bu vesile ile Şirket kar-
lılıklarının artırılması amacıyla, Bölge 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda  Tuz-
la İlçe Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şe-
nol Telli, İŞKUR ve SGK yetkililerinin 
katılımları ile işverenlere sağlanan mev-
cut ve yeni karşılıksız finansal destekler 
(teşvikler) hakkında bilgi aktarmak 
amacıyla İstihdam Programları ve İstih-
dam Teşvikleri Hakkında  Bilgilendirme 
Semineri gerçekleştirildi.

İstihdam teşvikleri 
bilgilendirme semineri
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irlik Organize 
Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü’nce 
düzenlenen iftar 
yemeği; İstanbul 

Vali Yardımcısı ve OSB’nin 
Müteşebbis Heyet Başkanı 

Akgün Corav, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
Temsilcileri, Gebze Organi-
ze Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, 
Birlik Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol 

Telli ve BOSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile diğer OSB’lerin 
Bölge Müdürleri, Bölgede 
faaliyet gösteren katılımcılar 
ve bankaların şube temsilcile-
rinin katılımıyla Cemile Sultan 
Korusu’nda gerçekleştirildi.

B

BOSB’den iftar yemeği 
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Vekmar ve Philips işbirliğinde gerçekleştirilen bu proje 
öncesinde Sedef Tersanesi’nde konvansiyonel 
aydınlatma bulunuyordu. Mevcut aydınlatmada 
kullanılan teknolojilerde, bir yandan lambaların kısa 
ömrü sebebiyle bakım maliyetleri yükselirken, bir 
yandan da hızlı açma/kapama, dim edebilme ve dinamik 
kontrol gibi fonksiyonlara sahip olmak mümkün değildi.

Kullanılan yeni sistem bu özellikleri sunabilirken, 
ClearFlooad ve GreenPerform Highbay LED armatürlerle 
%60 seviyesinde enerji tasarrufu sağlandı.

ClearFlood ve GreenPerform Highbay’in düşük enerji 
tüketimlerinin işletme maliyetlerini %70 oranında 
düşürmesinin yanı sıra CO2 üretimi yılda 47,4 ton 
oranında düşecek. Ek olarak, ClearFlood ve 
GreenPerform Highbay’in dayanıklılığı ve uzun kullanım 
ömrü bakım ziyaretlerini yarıya indirecek.

www.vekmar.com.tr

Sedef Tersanesin’de ışık sisteminin kolay yönetimi için 
Philips Dynalite yazılımı kuruldu. Dynalite bir web arabirimi 
yoluyla aydınlatma ağı ile iletişim kurar, böylece armatürler 
ayrı ayrı izlenebilir ve her zaman kontrol edilebilir. Işıkların 
dikkatli kontrolü tersanenin gereksiz herhangi bir enerji 
harcamasına engel olur ve tersanenin gece boyu güvenli 
şekilde aydınlatılmasını sağlar. Dahası akıllı izleme, Sedef 
Tersanesi’nin bakım çalışmasını optimize etmesini ve arıza 
tespitini kolayca yapabilmesini sağlar, bu da yıl boyu daha 
güvenli çalışma anlamına gelir.



ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ 65
güncel
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ömrü sebebiyle bakım maliyetleri yükselirken, bir 
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kontrol gibi fonksiyonlara sahip olmak mümkün değildi.

Kullanılan yeni sistem bu özellikleri sunabilirken, 
ClearFlooad ve GreenPerform Highbay LED armatürlerle 
%60 seviyesinde enerji tasarrufu sağlandı.

ClearFlood ve GreenPerform Highbay’in düşük enerji 
tüketimlerinin işletme maliyetlerini %70 oranında 
düşürmesinin yanı sıra CO2 üretimi yılda 47,4 ton 
oranında düşecek. Ek olarak, ClearFlood ve 
GreenPerform Highbay’in dayanıklılığı ve uzun kullanım 
ömrü bakım ziyaretlerini yarıya indirecek.

www.vekmar.com.tr

Sedef Tersanesin’de ışık sisteminin kolay yönetimi için 
Philips Dynalite yazılımı kuruldu. Dynalite bir web arabirimi 
yoluyla aydınlatma ağı ile iletişim kurar, böylece armatürler 
ayrı ayrı izlenebilir ve her zaman kontrol edilebilir. Işıkların 
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osblerden

alıkesir’in 
İstanbul, 
Yalova, 
Bursa ve 
Kocaeli’ye 

kara ve deniz yo-
luyla bağlanması 
ve Bandırma’nın 
İstanbul’un sanayi ve 
lojistikten arındırılma 
sürecinde önemli bir 
rol üstlenmesi, Ban-
dırma Organize Sanayi 
Bölgesi’nin önemini 
artırmaktadır.

Bandırma Organize 
Sanayi Bölgesi 1500 
dönüm arazi üzerine 
kurulu, temel altyapı 
ve inşaat işleri yüzde 
100 tamamlanmış olan, 
genel kurul sistemine 
geçmiş modern yönetim 
anlayışıyla ve özel sek-
tör temsilcileri tarafın-
dan idare edilen sanayi 
bölgesidir.

Bandırma Limanı’na 
yakınlığı sayesinde 

ihracat üssü olma po-
tansiyeli olan bu bölge 
İstanbul ve çevresindeki 
yatırımların ilgi odağı 
olmuş durumdadır. 
Bandırma Limanı 24 
saat, kesintisiz çalış-
makta olup Çelebi Gru-
bu tarafından işletilen, 
konteyner hizmetlerinin 
de verildiği bir liman-
dır.

Anadolu’nun çeşitli 
merkezlerinde ihracat 
için toplanan malla-
rın Bandırma Limanı 
üzerinden Avrupa’ya 
ulaştırılması amacıyla 
faaliyete geçen Büyük 
Anadolu Lojistik Or-
ganizasyonu (BALO) 
A.Ş ’ne ortak olun-
muştur. Bu kapsamda 
hedef Bandırma OSB’yi 
demiryolu ile Bandırma 
Limanı’na bağlayarak 
firmalara önemli bir 
lojistik güç daha sağla-
maktır.

Uygulamalı bilimler 
ağırlıklı bir yapıya sahip 
olan Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi, böl-
genin nitelikli eleman 
ihtiyacını karşılamakla 
birlikte, sanayi-üniversi-
te işbirliğini geliştirme-
ye yönelik birçok proje 

B
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Bandırma Organize
yatırımcıya avantaj sunuyor

Bandırma 
Organize 
Sanayi 
Bölgesi, 
yatırımcı-
lara hem 
lojistik 
hem de 
enerji 
açısından 
cazip im-
kanlar 
sağlıyor.

KARAYOLU MESAFE 
İzmir-Bursa Karayolu 60 km 
İstanbul İzmir Otobanı 40 km 
DEMİRYOLU  
Bandırma Demiryolu 30 km 
LİMAN  
Bandırma Limanı 30 km 
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KARAYOLU MESAFE 
İzmir-Bursa Karayolu 60 km 
İstanbul İzmir Otobanı 40 km 
DEMİRYOLU  
Bandırma Demiryolu 30 km 
LİMAN  
Bandırma Limanı 30 km 
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ve program yönetmektedir. 
Üniversiteden her yıl 1000’e 
yakın mühendis ve tekniker 
mezun olmakta, bölge sanayisi 
için nitelikli eleman arzı oluş-
turmaktadır. 

Bandırma Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan firmalar, 
makine ve teçhizat üretimi, 
gıda işleme ve paketleme, 
kimyasal ürünler, demir-çelik, 
orman ve ağaç işleri imalatı 

gibi muhtelif alanlarda faaliyet 
gösteren yapıdadır.

Sanayici için en önemli 
maliyetlerden biri olan, enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi 
için, enerji nakil hatlarımız 
TEDAŞ’tan geri alınarak elekt-
rikte yüzde 25’e varan oran-
larda bir indirim sağlanmıştır. 
Diğer bir önemli enerji mali-
yeti olan doğalgazın bölgemize 
getirilmesi çalışmaları 2014 yılı 
Eylül ayında sonuçlanmış olup, 
firmalarımıza çok uygun fiyat-
larda gaz sağlanmaktadır.

İkinci etap alanı 204 hek-
tar olup, ödemesi yapılarak 
Hazine’den satın alınmış, ikinci 
etap parselasyon çalışmaları bi-
tirilmiş ve 01.02.2017 itibariyle 
Bakanlığın onayına sunulmuş-
tur. Böylelikle OSB’nin mevcut 
alanı toplam 354 hektar olmuş-
tur. İkinci etap arsalarına ta-
lepte bulunan sanayicilerimizin 
en kısa zamanda hizmetlerine 
sunulacaktır. 
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Düzce OSB’ye
yeni trafo merkezi

Mevcut elektrik dağıtım 
şebekesinin kapasitesinin dol-
ması nedeniyle TEİAŞ Genel 
Müdürlüğü’ne konu iletilmiş 
ve yeni trafo merkezi talebimiz 
olumlu karşılanmıştır.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 
tarafından projelendirilen ve 
yapımı gerçekleştirilecek olan 
154 KV (Osmanca-Kaynaşlı) 
Brş.-Düzce OSB Enerji iletim 
hattı projesi inşaa sürecinde 
olup, Bölgemiz elektrik da-
ğıtım şebekesi teknik kayıp-
ların azalmasının yanı sıra 
kesintisiz, kaliteli ve artan güç 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
bir yapıya kavuşacaktır.
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1-KGF ne zaman kuruldu, ne iş 
yapar, kuruluş amacı nedir?

KGF, 14 Temmuz 1993 tarih, 
93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kuruluş organizasyonunu 
tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılın-
da vererek faaliyetlerine başlamıştır.

KGF, kurumsal bir kefalet 
kuruluşu olarak teminat yetersizliği 
nedeniyle çeşitli kredi ve destek 
imkanlarından yeterince yararlana-
mayan Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin (KOBİ)  “müteselsil 
kefil” olmak suretiyle krediye eri-
şimlerini sağlamaktadır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu 

Kararı’nda da belirtildiği üzere, kre-
di değerliliği bakımından teminat 
yetersizliği içinde olan küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler, çiftçiler, es-
naf ve sanatkarlar ile serbest meslek 
mensupları lehine kefalet vermek 
suretiyle finansmana erişimlerini 
kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş 
ve bu amacı doğrultusunda vergi ve 
harçlardan muaf tutulmuştur.

2- KOBİ nedir?
10.09.2012 tarih 2012/3834 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile deği-
şik  “Küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin tanımı, nitelikleri ve 

sınıflandırılması hakkında yönet-
melik” hükümlerinde tanımlanan 
işletmelerdir.  Genel olarak, 250 
kişiden az yıllık çalışan istihdam 
eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri 
40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler 
KOBİ olarak tanımlanır.

3-KGF bir devlet kuruluşu mu?
KGF Türk Ticaret Kanunu’na 

göre kurulmuş bir anonim şirket-
tir. Kamu kuruluşu olan ve kamu 
kuruluşu sayılan ortakları; KOS-
GEB, TOBB, TESK ile Halkbank, 
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Exim-

KREDİ GARANTİ 
FONU

VİZYONU

Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği, işe 
yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen 
işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri 
olmayı başarmış, KOBİ’ler için vazgeçilmez bir 
finansal destek  kurumu  olmak.

MİSYONU

Gelecek vaad eden işletmelerin finans-
mana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınmasına stratejik destek 
sağlamak.
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KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak çeşitli 
kredi ve destek imkanlarından yararlanamayan 
KOBİ’lere müteselsil kefil olarak destek sağlıyor.
bank ve Ziraat Katılım 
Bankası’dır. Diğer 
ortakları ise;  Akbank, 
Albaraka Türk Katılım 
Bankası, Alternatif-
bank, Asya Katılım 
Bankası, Denizbank, 
Burgan Bank, Finans-
bank, HSBC, ING 
Bank, Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, Şe-
kerbank, Türk Ekono-
mi Bankası, Garanti 
Bankası, İş Bankası, 
Türkiye Finans Katılım 
Bankası, Yapı Kredi Bankası ile 
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfı (MEKSA) 
ve Türkiye Küçük ve Orta Öl-
çekli İşletmeler, Serbest Meslek 
Mensupları ve Yöneticiler Vakfı 
(TOSYÖV)’dür.

4-KGF kredi verir mi?
KGF bir kefalet kuruluşudur. 

Faaliyet konusunda kredi tahsisi 
hususu yer almamaktadır. Ancak 
KOBİ’ler lehine kefil olmak sure-
tiyle KOBİ’lerin kredi ve destek 
kullanımını kolaylaştırmaktadır.

5-KGF hangi krediler için kefalet 
verir?

Bireysel krediler, tüketici 
kredileri ve çek karnesi kredisi ile 
şirket kredi kartları hariç, işletme-
lerin ihtiyaç duyduğu işletme ve 
yatırım finansmanı için her türlü 
nakdi ve gayri nakdi kredilere 
yönelik kefalet verir.

6- Devlet tarafından KGF’ye 
sağlanan destek var mı?

Kefalet kuruluşları, sundu-
ğu hizmetlerin kamusal nitelikli 
olması nedeniyle, dünyadaki diğer 

uygulamalarda da görülebileceği 
üzere devlet tarafından destek-
lenmektedir. Bu nedenle KGF, 
Damga Vergisi’nden, Kurumlar 
Vergisi’nden ve bazı harçlardan 
istisna ve muaf tutulmuştur. Ayrıca 
2008 yılında yaşanan global eko-
nomik krizin KOBİ’ler üzerindeki 
olumsuz etkisinin bertaraf edi-
lebilmesi için, 2009/15197 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı’yla Hazine 
Müsteşarlığı tarafından KGF’ye 1 
milyar TL’lik kaynak da sağlanmış-
tır. Söz konusu fon 27.03.2015 tarih 
6637 no’lu “Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 
2 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

7- KGF’nin kefaletinde standart 
uygulama nedir?

Standart bir kefalet uygulaması 
bulunmamaktadır. KGF, sermaye-
sine dayalı olarak verdiği kefalet-
lerin yanı sıra Hazine Müsteşarlığı, 
Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru 
Hattı Şti. Türkiye Şubesi (BTC 
Co), Avrupa Yatırım Fonu  (AYF) 
gibi kurum ve kuruluşlardan sağ-
ladığı hibe ve fonlara dayalı olarak 
farklı kefalet uygulamalarında 
bulunmaktadır.

Örneğin, Hazine 
Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kapsamın-
da verilen kefaletlerde 
KGF bankalardan 
ayrı bir mali istihbarat 
süreci yürütmemektedir. 
Banka üzerinden gelen 
kefalet taleplerini kredi 
değerliliği bakımından 
inceleyerek karara 
bağlamaktadır. Buna 
karşılık sermayesinden 
verdiği kefaletlerde 
bankalardan ayrı olarak, 

uzmanlar vasıtasıyla KOBİ’lerin 
kredi değerliliği araştırılmaktadır.

Portföy Garanti Sistemi’nde 
(PGS) ise kefalet karar süreçle-
rinde KGF yer almamaktadır. 
KGF kefaletiyle kredi kullandırma 
inisiyatifi doğrudan bankalara 
bırakılmıştır. AYF ve BTC’den 
sağlanan destekler üzerinden ve-
rilecek kefaletlerde ise bu konuda 
ilgili kurumlar ile yapılan protokol 
hükümleri esas alınmaktadır.

Ayrıca desteklerin türlerine 
göre risk paylaşım oranlarında ve 
kefalet üst limitlerinde de farklılık-
lar olabilmektedir.

8- Türkiye’de KGF benzeri ku-
rum var mıdır?

Avrupa’da faaliyet gösteren 
garanti kuruluşları örneklerin-
den yararlanılarak kurulan KGF 
Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla 
kefalet veren tek kurumdur.

9- KGF kefaletlerinden kimler 
yararlanabilir?

Bankalar nezdinde kredi değer-
liliği olan ancak teminat yetersizliği 
nedeniyle krediye erişmekte güçlük 
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çeken ve KOBİ olarak tanımlanan 
gerçek veya tüzel kişi işletmeler 
yararlanabilir.

10- KGF kredinin tamamına mı 
kefalet veriyor?

KGF, bankalar ile risk pay-
laşımı esasına göre çalıştığı için 
bankalardan kullanılacak kredilere 
kısmi kefalet, TUBİTAK, KOS-
GEB ve TTGV gibi kuruluşlar ile 
Eximbank’tan kullanılacak kredilere 
ise tam kefalet vermektedir.

KGF; TÜBİTAK, KOSGEB ve 
TTGV gibi kuruluşların KOBİ’le-
re verdiği kamusal destekler ile 
Eximbank’tan kullanılacak krediler 
için kefalet limitlerini geçmemek 
kaydıyla kredi/destek tutarının 
tamamı üzerinden kefil olabilmek-
tedir. Buna karşın bankalar ile risk 
paylaşımı esasına göre çalışmakta, 
kredi tutarının belli bir oranına ka-
dar kefil olabilmektedir. Bankalarca 
kullandırılacak kredilerin kefaleti 
kapsamında KGF, KOBİ’lerin kredi 
değerliliğinin tespitinde öncelikli 
olarak bankanın görüşünü dikkate 
almakta ve kredi riskinin belli bir 
oranda banka tarafından üstlenilme-
sini esas almaktadır.

11- KGF’nin kefalet limitlerinin 
bir üst sınırı var mı?

KGF’nin kefalet limitleri destek 
türlerine göre değişkenlik göster-
mektedir. KGF’nin özkaynakla-
rından verilen kefaletlerde KOBİ 
başına kefalet üst limiti 1 milyon 
TL’dir. Ancak, Eximbank ihracat 
kredileri için münhasıran veya ilave 
olarak verilecek kefaletlerde KOBİ 
başına azami kefalet limiti 2 milyon 
TL’ye kadar arttırılabilmektedir. 
TÜBİTAK, KOSGEB ve TTGV 
gibi kuruluşlara hitaben düzenle-
necek kefalet mektuplarında üst 
limit, KGF özkaynaklarından KOBİ 
başına verilecek kefalet limiti ile 
sınırlıdır. Hazine Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kapsamında verilen 

kefaletlerde KOBİ başına azami 
kefalet limiti 1,5 milyon TL’dir.

İmalatçı KOBİ’ler için işletme 
başına toplam kefalet limiti 2,5 
milyon TL’dir.

12- Birden çok firması olan bir iş-
letme sahibi her firması için KGF’nin 
limitlerinden ayrı ayrı yararlanabilir 
mi?

Bankacılık Kanunu’na göre bir 
risk grubuna dahil firmalar ayrı ayrı 

kefalet talebinde bulunmak koşuluy-
la kefalet limitinden yararlanabi-
lirler. Ancak risk grubuna dahil 
firmaların yararlanacakları toplam 
kefalet limiti sınırlandırılmıştır. 
Buna göre; KGF’nin özkaynağından 
verilen kefaletlerde bir risk grubu 
için toplam kefalet limiti 1,5 milyon 
TL ile sınırlıdır. Ancak, Eximbank 
ihracat kredileri için münhasıran 
veya ilave olarak verilecek kefa-
letlerde bir risk grubu için toplam 
kefalet limiti 2,5 milyon TL’ye kadar 
yükseltilebilmektedir. TÜBİTAK, 

KOSGEB ve TTGV gibi kuruluşlara 
hitaben düzenlenecek kefalet mek-
tuplarında üst limit KGF özkayna-
ğından bir risk grubu için verilecek 
toplam kefalet limiti ile sınırlıdır.  
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan 
fon kapsamında verilen kefaletlerde 
ise bir risk grubu için toplam kefalet 
limiti 2 milyon TL’dir. İmalatçı 
KOBİ’lerde risk grubu için toplam 
kefalet limiti 3 milyon TL’dir.

KOBİ, Kredi 
Garanti Fonu 
tarafından 
tahsis edilen 
kefalet limi-
tini kullanım 
süresi içinde 
kısım kısım 
kullanabileceği 
gibi tamamını 
bir defada da 
kullanabilir.
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13- Bir KOBİ hem KGF 
özkaynağı hem de Hazine 
Müsteşarlığı’ndan sağlanan fon kap-
samında verilen kefalet desteğinden 
yararlanabilir mi?

Kredi değerliliğine bağlı olarak 
bir KOBİ, hem KGF’nin özkaynağı 
hem de Hazine Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kapsamında verilen 
kefalet desteğinden tanımlanan 
limitler dahilinde ayrı ayrı yararla-
nabilir.

14- KGF’nin kefil olduğu kre-

dilerde vade sınırı var mı, süresiz 
kefalet veriyor mu? 

KGF, kefalet vadesini kredi 
vadesine göre belirlemektedir. 
Teminat mektubu kredilerinde 
ihale şartnamelerinde ya da idare 
ile yapılacak sözleşmelerde belir-
tilen sürelere uygun olarak süresiz 
kefalet verilen uygulamaları da 
bulunmaktadır. Ancak, Hazine 
Müsteşarlığı‘ndan sağlanan fon 
kaynaklı desteklerde en az 6 ay en 

fazla 8 yıl vadeli kredilere kefalet 
söz konusudur.

15- KGF tarafından onaylanan 
kefalet limitinin kullanım süresi var 
mı?

KGF tarafından tahsis edilen 
kefaletin, aradan geçen süre içeri-
sinde firmanın kredi değerliliğini 
koruduğunun görülmesi koşuluyla 
Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan 
fon kaynaklı desteklerde azami 6 
ay, özkaynak kapsamında verilen 
desteklerde ise azami 1 yıl içerisin-

de kullanılması gerekmektedir.

16- KGF’ye kefalet talebinde 
bulunmak için alt sınır var mı?

KGF kefaletinde alt sınır bu-
lunmamaktadır.

17- KGF’nin kefil olduğu toplam 
limiti geçmemek üzere farklı tarihler-
de ihtiyaç duyulan krediler için farklı 
tutarlarda talepte bulunulabilir mi?

KOBİ, KGF tarafından lehine 
tahsis edilen kefalet limitini kulla-
nım süresi içerisinde kısım kısım 
kullanabileceği gibi, tamamını bir 
defa da kullanabilir. Ayrıca KOBİ, 
KGF tarafından bir KOBİ başına 
tahsis edilebilecek azami limiti baş-
tan talep etmek yerine ihtiyacına 
göre zaman içerisinde peyderpey 
de talep edebilir.

18- KGF’nin kefaleti ile kullanı-
lan kredilerin ödenen taksitlerinin 
yerine yeni kredi kullanılabilir mi?

KOBİ, ödenen taksitlerin 
tutarı nispetinde banka aracılığı ile 
yeni kefalet talebinde bulunmak 
suretiyle KGF’nin kefaletinden 
yararlanabilir. Bankadan “Borçlu 
Cari Hesap” şeklinde kullanılan 
kredilerde tahsis edilen kefalet 
vadesi içerisinde kalmak kaydıyla 
KGF’nin onayına gerek olmaksızın 
ödenen tutarların yerine yeniden 
kredi kullanımı yapılması müm-
kündür.

19- KGF kefaleti ile kullanılan 
krediler kapanmadan önce başka 
bir kredi için aynı bankadan ya da 
farklı bankalardan kefalet talebinde 
bulunulabilir mi?

Genel limitler çerçevesinde 
KOBİ, mevcut kefalet riskinin ka-
panmasına gerek olmaksızın aynı 
anda veya farklı zaman dilimlerin-
de birden çok banka aracılığıyla 
KGF’ye başvurabilir.

20- KGF hangi bankalardan 

KGF’nin özkay-
naklarından 
verilen ke-
faletlerde 
KOBİ başına 
kefalet üst 
limiti 1 milyon 
TL’dir. Ancak 
Eximbank ih-
racat kredileri 
için 2 milyon 
TL’ye çıkılıyor.



kullanılan kredilere kefalet verir?
KGF ile kefalet protokolü 

bulunan bankalar; Halkbank, Ziraat 
Bankası, Vakıfbank, Eximbank, 
Ziraat Katılım Bankası, Akbank, 
Albaraka Türk Katılım Bankası, Al-
ternatifbank, Asya Katılım Bankası, 
Denizbank, Burgan Bank, Finans-
bank, HSBC, ING Bank, Kuveyt 
Türk Katılım Bankası, Şekerbank, 
Türk Ekonomi Bankası, Garan-
ti Bankası, İş Bankası, Türkiye 
Finans Katılım Bankası, Yapı Kredi 
Bankası’dır.

21- Bankalar dışında KGF’nin 
kefalet verdiği başka kurum/kuruluş 
var mı?

KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK 
ve ortağımız olan bankaların finan-
sal kiralama şirketleriyle kefalet 
protokolümüz bulunmaktadır.

22- KGF’de kefalet talepleri nasıl 
değerlendirilir?

Kefalet talepleri KGF’nin 
ortaklarının kredi ve kredilendirme 
konularında yetkin temsilcilerden 
oluşan Hazine ve Özkaynak Kredi 
Komiteleri tarafından ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir.

23- KGF’ye nasıl başvurulur? 
Özkaynak kapsamında verilen kefalet 
ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağla-
nan fon kaynaklı kefalet başvuruları 
arasında farklılık var mı?

Özkaynak kapsamında verilen 
kefalet ile Hazine Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kaynaklı kefalet 
başvuruları arasında fark bulunma-
maktadır.

KGF’nin kefaletinden yarar-
lanmak isteyen KOBİ’lerin banka-
lardan kullanacakları krediler için 
KGF’nin ortağı olan bankalar ve bu 

bankaların finansal kiralama şirket-
lerinden herhangi birine başvuruda 
bulunmaları yeterlidir.

24- KOBİ’ler banka yerine doğru-
dan KGF’ye başvurabilir mi?

KOBİ’ler; TTGV, TÜBİTAK, 
KOSGEB ve Eximbank destek ve 
kredilerine yönelik kefalet talepleri 
için KGF Genel Müdürlüğü’ne ya 
da 34 ilde 39 KGF şubesine doğru-
dan başvurabilir.

25- KGF başvuru sırasında hangi 
belge ve bilgileri talep etmektedir?

Banka tarafından kredi için 
istenilen belgeler dışında KGF, 
herhangi bir belge istememektedir. 
Banka tarafından gönderilen kredi 
dosyasında eksik belge olması halin-
de KGF sadece eksik belgeleri talep 
etmektedir.

26- Yeni kurulmuş bir firma KGF 
kefaletine başvurabilir mi?

KGF’nin kuruluş amaçlarından 
biri de girişimciliği geliştirmek 
ve yapılacak inceleme sonucun-

da olumlu değerlendirilen yeni 
kurulmuş firmaların finansman 
ihtiyaçlarını karşılamaktır. KGF, 
özkaynaklardan yapılan başvu-
rularda firma için asgari faaliyet 
süresi şartı aranmamaktadır. Ancak, 
Hazine kaynaklarından verilen 
kefaletlerde yararlanıcının başvuru 
tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle 
faaliyet göstermiş olması ve halen 
faaliyetlerine devam ediyor olması 
gerekmektedir.

27- KGF’ye başvurular ne kadar 
sürede sonuçlanır?

KGF’nin başvuruları değerlen-
dirme süreci aynı gün başlamakla 
birlikte talebin büyüklüğüne ve 
firmanın bilanço yapısına göre 
sonuçlanması 7 güne kadar uzaya-
bilmektedir. Yeni bir ürün olarak 
başlattığımız Portföy Garanti 
Sistemi’nde (PGS) işlem süresi 1 
günü geçmemektedir.

28- KGF kefil olduğu firmalardan 
herhangi bir masraf talep ediyor mu?

Başvurularda inceleme ücreti 

güncel
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ 

Kredi Garanti Fonu’nun özaynaklarından vereceği 
kefaletlerde KOBİ’lerin vergi ve SGK borçları, bilan-
ço içindeki ağırlığına göre değerlendirilir.
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olarak cüzi bir tutar talep edilmek-
tedir. Kefalet ürününün niteliğine 
göre kefalet riski üzerinden yıllık 
yüzde 0, 3-2 arasında değişen 
oranlarda kefalet komisyonu tahsil 
edilmektedir.

29- KGF sadece projeleri mi des-
tekliyor? İşletme sermayesi kredileri-
ne kefalet veriyor mu?

KGF, hem yatırım bazlı kredi-
lere hem de işletme sermayesi nite-
likli nakdi ve gayri nakdi kredilere 
kefil olabilmektedir.

30- Vergi ve SGK prim borcu 
olan KOBİ’ler KGF’ye başvurabilir 
mi?

Kredi kefalet değerliliğinin tes-
pitinde vergi ve SGK borcu bakı-
mından farklı kriterler gözetilmek-
tedir. Hazine Müsteşarlığı’ndan 
sağlanan fon kapsamında verilen 
kefaletlerde vadesi geçmiş vergi 
ve SGK borcu olmaması koşulu 
aranmaktadır. Ancak KGF’nin 
özkaynaklarından vereceği kefalet-
lerde vergi ve SGK borçları bilanço 
içindeki ağırlığına göre değerlen-
dirilir.

31- Geçmişte çekleri yazılan 
KOBİ’ler KGF’nin kefaletinden 
yararlanabilir mi?

KOBİ ve ortaklarının kanuni 
takipte süren borçlarının olma-
dığının ve varsa geçmişte yazıl-
mış çeklerinin, protesto edilmiş 
senetlerinin ödendiğinin belgelen-
mesi koşuluyla KGF kefaletinden 
yararlanılabilir.

32- KGF, verdiği kefaletlere 
karşılık bankalar gibi firmalardan 
teminat istiyor mu?

KGF, kuruluş amacına uygun 
olarak kredi değerliliği bulunan an-
cak teminat yetersizliği içinde olan 
KOBİ’lere kefalet vermektedir. 
Ancak KOBİ’nin öngörülmeyen 
risklerinin olduğu kanaatine varıl-

ması durumunda KGF tarafından 
teminat talep edilebilmekle birlikte 
bankalarca teminat vasfında görül-
meyen menkul ve gayrimenkuller 
teminat olarak kabul edilebil-
mektedir. İşletme rehni, makine 
rehni, taşıt rehni, marka rehni, 
maden ruhsatı rehni gibi rehinler 
ile imarsız, hisseli araziler, tarla 
vasıflı gayrimenkul ipotekleri ile 
tapusu olamayan OSB arsaları ve 
kooperatif hisseleri üzerine rehin 
şerhleri, doğmamış alacak tem-
likleri hatta büyükbaş / küçükbaş 
canlı hayvan rehni, sigorta poli-
çesi rehni, alacak sigortası rehni 
gibi imkanlarla teminat çeşitliliği 
sağlanarak KOBİ’lerin finansmana 
erişimi kolaylaştırılmaktadır.

33- KOBİ, KGF’nin kefaleti ile 

kullandığı krediyi bankaya ödeyeme-
diğinde ne olur?

KOBİ’nin krediyi ödeyeme-
mesi durumunda banka KGF’den 
tazmin talebinde bulunur. KGF, 
tazmini karşılamak suretiyle kefa-
letten doğan sorumluluğunu yerine 
getirir. KOBİ ve kefilleri aleyhine, 
banka ile birlikte yasal işlemler 
başlatılarak kanuni takip yoluyla 
alacak tahsil edilir.

34- KGF’den daha önce uygun 
görülmeyen kefalet talepleri olan 
KOBİ’ler yeniden başvuru yapabilir-
ler mi?

KOBİ’nin durumundaki geliş-
melerin izlenebilmesi için uygun 
görülmeyen kefalet başvurusu tari-
hinden itibaren 6 aylık bir sürenin 
geçmiş olması gereklidir.
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Kredilerin Ölçek Dağılımı 

ÖLÇEKLER  TOPLAM KREDİ 
MİLYON TL 

TOPLAM KEFALET 
MİLYON TL 

KULLANIM İÇİNDE 
PAYI (%) 

KOBİ’LER Mikro 30.356 26.667 29 
 Küçük 39.778 34.750 37 
 Orta 25.782 22.666 24 
KOBİ DIŞI  10.300 9.193 10 
GENEL TOPLAM 106.219 93.287 100 
30.07.2017     
 

 

Kredilerin Dağılımı 
SEGMENT KULLANDIRILAN 

KREDİ TL 
KULLANDIRILAN 

KEFALET TL 
TOPLAM KULLANIM PAYI 

(%) 
İhracat KOBİ 2.181.236,456 2.162.635,477 2,32 
İhracat KOBİ dışı 7.051.724,456 6.985.278,767 7,49 
KOBİ 81.968.210,851 71.168.478,206 76,82 
KOBİ 15.051.240,587 12.480.675,262 13,38 
Hazine TOPLAM 106.216.412,404 93.287.067,712 100 
30.04.2017    

 

 

Kullandırımların Sektörel Dağılımı 
SEKTÖR KREDİ ADEDİ KREDİ TUTARI 

TL 
KEFALET TUTARI 

TL 
TOPLAM KEFALET 

İÇİNDE (%) 
Ticaret ve hizmet 95.554 47.465.966,819 41.584.899,229 44,6 
İmalat sanayi 38.961 31.030.859,864 27.417.538,615 29,4 
İnşaat 21.064 12.880.870,501 11.315.726,888 12,1 
Ulaştırma ve denizcilik 9.599 5.595.256,850 4.811.587,876 5,2 
Turizm 6.190 2.907.532,472 2.614.383,497 2,8 

 

Sağlık 5.368 1.835.553,438 1.590.987,232 1,2 
Eğitim 943 522.366,807 456.475,555 0,5 
İHRACAT     
   9.147.914,244 10 
 

Kullandırılan kredilerin ortalama faizi yüzde 14. 
KGF desteklerinin Türkiye’nin büyümesine yüzde 1 katkı vermesi bekleniyor. 
İhracatçı ise KGF desteklerinin yarısının ihracata tahsis edilmesi gerektiğini söylüyor. 
Kullandırılan kredilerin kısa sürede bankacılık sistemine mevduat olarak geri dönmesi ve böylece mevduat-kredi 
dengesinin tekrar sağlanması bekleniyor. 
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ire Organize Sanayi 
Bölgesi, başta süt ya-
tırımcılarının ilgisiyle 
büyümesini sürdü-
rüyor. Gelişime en 

açık OSB’lerden biri olan TOSBİ, 
yüzde 80 doluluk oranıyla faaliyet-
lerine devam ediyor. 

2 milyon 780 bin 459 metrekare 
sanayi parseli, 150 bin 72 metreka-
re teknik hizmet alanı ve 1 milyon 
132 bin 562 metrekare yeşil alan 
yol ve park düzenlemesine sahip 
TOSBİ, Ege Bölgesi’nin kaynak ve 
pazar avantajlarını, ulaşım kolay-
lıklarıyla bir arada sunarken, ham-
madde temininde yatırımcılarına 
kolaylık ve avantajlar sağlamak 
konusunda ön plana çıkıyor.

Başta süt üretimi olmak üzere 
gıda ve ona bağlı sektörler üzerin-
de yoğunlaşan TOSBİ’de ayrıca 
ambalaj sektörünün de ağırlığı 
hissediliyor. TOSBİ, karma nitelik-
te olduğu için kimyadan makineye 
kadar pek çok sektörden firma ile 
üretim gerçekleştiriliyor.

İstihdam seferberliği sürüyor

Yüzde 80 doluluk oranı ile yak-
laşık 6 bin kişiye istihdam sağlayan 

TOSBİ, yüzde 100 doluluk olduğu 
zaman tahmini 7 bin 500 kişiye 
iş imkanı sağlayacak potansiyeli 
barındırıyor. 850 kişiye iş imkanı 
sağlayan Sütaş’ın TOSBİ bünyesin-
deki tesislerinin açılışından sonra 
Gürsüt de 80 milyon liralık yatırımı 
ile istihdam seferberliğine katkı 
koyuyor. TOSBİ Yönetim Kurulu 
Başkanı Kosat Gürler, başta süt 
sektörü olmak üzere TOSBİ bün-
yesinde artan yatırımlar ve gelişti-
rilen alt yapı çalışmaları sayesinde 
istihdamın kısa vadede daha da 
artacağına inandığını belirtti.

Avantajlı bölge cezbediyor

Türkiye’nin en verimli ovaların-
dan birine kurulu TOSBİ, başta süt 
üretimi olmak üzere gıda ve ona 
bağlı sektörler üzerinde yoğunla-
şırken ayrıca ambalaj sektörünün 
de ağırlığı hissediliyor. TOSBİ, bu 
sektörlere sağlanacak hammadde-
lerin mevcut demiryolu yükleme 
istasyonu ile kolay ve ucuza taşın-
masını da sağlıyor.  

Tire’nin, Torbalı-Kemalpa-
şa gibi ilçelere göre km olarak 
İzmir’e uzak gibi görünse de bir 
çok avantajı olduğunu vurgulayan 

Gürler, “Trenle ulaşılabilen Tire, 
bir çok bakımdan aslında İzmir’e 
diğer ilçelere göre daha yakındır. 
Konteyner taşımacılığına uygun 
tren yolu hattı TOSBİ sınırındadır. 
TOSBİ içerisinde tren istasyonu 
yükleme platformu geçtiğimiz 
süreçte hizmete açıldı, böylece 
TOSBİ’deki sanayi tesislerine 
gelecek hammadde ve üretilecek 
ürünler TOSBİ içerisindeki güm-
rüklere alanında gümrük işlemleri 
tamamlanarak yükleme platformu 
ile konteynerlere yüklenecek ve 
yurt içi ve yurt dışındaki noktalara 
rahatlıkla ulaşabilecek” sözleriyle 
demiryolu ulaşımı ve gümrükleme 
avantajlarına dikkat çekti.

Projeler-Faaliyetler

TOSBİ’de teknolojik alt yapı 
yatırımları ve iyileştirmeleri stan-
dart olarak devam ederken, çeşitli 
kümelenme faaliyetleri de gerçek-
leştiriliyor. Özellikle süt sanayici-
lerinin atık sorununu çözmek için 
kendilerine yer tahsis edildiğini 
belirten Gürler, “Süt sanayicileri 
de iyi bir kümelenme örneğiyle 
bir araya gelerek ortak ön arıtma 
tesislerini kurdular” diye konuştu.

T

TOSBİ yeni yatırımlarla büyüyor

Tire Organize Sanayi Bölgesi, altyapı yatırımlarının 
yanı sıra kümelenme faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.
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ge Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 
tarafından açıkla-
nan “2016 yılında 
üretimden satışlar 

kriterine göre 100 büyük sanayi 
kuruluşu” listesine Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde üre-
tim yapan firmalar damga vurdu. 
İzmir’in üretim üssü Kemalpaşa 
OSBİ, listede 12 firmasıyla yer 
almayı başardı.

EBSO tarafından her yıl 
yayımlanan en büyük 100 lis-
tesinde bölgeden 12 firmanın 
yer almasının anlamlı olduğunu 
belirten Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yö-
netim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk, “500’ün üstünde firmayla 
üretimin hız kesmeden sürdüğü 
bölgemizde, ülke ekonomisine bu 
derece büyük bir katkı sağlama-
nın gururunu yaşıyoruz. Şu an 25 
binin üzerinde insanın istihdam 
edildiği bölgemizde, parselasyon 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından firma ve istihdam sayısı-
nı ikiye katlayacağız. İnanıyorum 

ki bu çalışmalarımız tamamlan-
dıktan sonra ilk 100 listesinde 
en az 25 firmamızla yer almanın 
gururunu yaşayacağız” dedi.

Katma değer üssü KOSBİ

KOSBİ olarak katma değerli 
üretimin merkezi haline gel-
diklerini belirten Porsuk, “Böl-
gemizdeki firmalar her alanda 
ülke ekonomisine katkılarıyla 
öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen İzmir Ticaret Odası 
Vergi Ödülleri töreninde de pek 
çok firmamız farklı kategorilerde 
ödüllendirildi. Elde ettiğimiz bu 

başarılar, KOSBİ’nin ülke eko-
nomisine katkısını açıkça gözler 
önüne seriyor” diye konuştu.

KOSBİ’nin devleri

EBSO tarafından hazırla-
nan “2016 yılında üretimden 
satışlar kriterine göre 100 büyük 
sanayi kuruluşu” listesinde yer 
alan KOSBİ katılımcısı firmalar 
şöyle: Pınar Et, Akdeniz Kimya, 
Kansai Altan Boya, Ege Seramik, 
VEGE, Alkim Kağıt, Agrobest 
Tarım, Kaplamin, Viking Temiz-
lik, BTM, McCormick Kütaş, 
Kutlusan Kafes.

E

KOSBİ’den 100 
Büyük’te 12 firma
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emalpaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Mopak Teknik ve En-
düstri Meslek Lisesi, 
Kemalpaşa Belediyesi 

ve Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi (KOSBİ) işbirliği ile bu 
yıl 3. kez düzenlenen Mesleğim 
Geleceğimdir Proje Yarışması, ilk-
öğretim öğrencilerinin projelerini 
sergilemesi ve dereceye girenlerin 
ödüllerini alması ile sona erdi.

Kemalpaşa’da 11 okulun 45 
proje ile katıldığı yarışmada birin-
ciliği Cumhuriyet Ortaokulu’nun 
“Sifon Kapıda” projesi kazanır-
ken, projeyi hazırlayan öğrenci ve 
danışman öğretmenler ödüllerini 
Kemalpaşa Kaymakamı Kemal 
Kızılkaya’nın elinden aldı. İkin-
ciliği ise 75. Yıl Ortaokulu’ndan 
“Isıtmalı Yol” projesi kazanır-
ken ödüllerini KOSBİ Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk 
verdi. Üçüncülük ödülünü  “Gönül 
Gözü” projesi ile kazanan Yukarı 
Kızılca Ortaokulu öğrencilerine 
ödüllerini ise KESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem 
takdim etti. 

Ortaokul öğrencilerini meslek 
liselerine özendirmek, okul seçimi 
yaparken meslek liselerinin eğitim 
yaşamlarında kendilerine kata-
cağı artıları anlatmak amacıyla 
Türkiye’nin tek proje yarışmasında 
öğrenciler hazırladıkları projelerle 
umut verdi. 

İyi yetişmiş teknisyen  
işsiz kalmaz

Ödül töreninde konuşan İzmir 
Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi (KOSBİ)  Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk, sanayiciler 
olarak en büyük ihtiyacın teknik 

eleman olduğunu vurgulayarak 
“Bizim için teknik personel ara 
eleman değil, aranan elemandır. 
Sanayiciler olarak çok büyük oran-
da aranan eleman sıkıntısı yaşıyo-
ruz. Çok açık ifade etmem gere-
kirse konusunda iyi yetişmiş bir 
teknisyen işsizlik sorunu yaşamaz. 
Üretimdeki liderlik pozisyonu ile 
çok uygun yaşam koşullarına sahip 
olur” diye konuştu. 

Sanayileşmenin temeli  
nitelikli iş gücü 

Kendisinin de meslek lisesi 
mezunu olduğunu ve öğretmenlik 
de yaptığını dile getiren Porsuk, 
meslek liselerindeki öğrencilerin 
okul sektör işbirliği çalışmaları 
sayesinde son derece donanım-
lı olarak hayata başladıklarını 
vurguladı. Avrupa ülkelerinde 
lise dengi okul dağılımı yüzde 70 
meslek liseleri, yüzde 30 düz liseler 
şeklinde olmasına rağmen bizde 
bu dağılımın tam tersi olduğunu 
söyleyen Porsuk, “Sanayileşmenin 
gelişmesinde en önemli unsur ka-
lifiye işgücüdür. Kalifiye eleman-
ların bilgi ve becerisi ekonomik 

K Kemalpaşa 
OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk, 
sanayileşmenin 
gelişmesinde en 
önemli unsurun 
kalifiye iş gücü 
olduğunu ifade 
etti.

KOSBİ’den mesleki 
eğitime tam destek 
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başarının temelidir. Bu anlamda 
temel demek olan meslek liseleri, 
sanayi ve iş dünyasının ekstra 
önem vermesi gereken okulların 
başında geliyor” dedi. 

KESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Yöndem de, sana-
yici ve işadamları olarak nitelikli 
eleman ihtiyaçlarının her zaman 
fazlasıyla olduğunu vurgulaya-
rak “Nitelikli eleman yetiştirme 
konusunda meslek liselerinin 
önemi çok büyük. Sanayicilerin 
bu önemli ihtiyacını karşılamak 
için büyük görevler düşen meslek 
liselerini özendirmek ve destek-
lenmenin gerektiğini düşünüyo-
ruz. Önümüzdeki senelerde de 
bu faydalı projeyi desteklemeyi 
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Meslek liseleri artı sağlıyor

Ödül vermek için sahneye 
davet edilen Kemalpaşa Kay-
makamı Kemal Kızılkaya da söz 
alarak, kendisinin de bir meslek 

lisesi mezunu olduğunu ifade etti. 
Babasının lise seçimi yaparken 
“Bir çocuk okuyacaksa her yerde 
okur, ancak öncelikle mesleğini 
elde etsin” diyerek kendisini mes-
lek lisesine yazdırdığını anlattı. 
Meslek lisesinden mezun olduk-
tan sonra Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni kazandığını 
ve okulunu başarıyla bitirdiğini 
belirten Kızılkaya ”Okumak 
isteyen çocuk için hiçbir okul 
engel değildir, bilakis meslek 
lisesi artı sağlar. Bunun en canlı 
örneği benim” diyerek çocukların 
meslek lisesini tercih etmelerini 
tavsiye etti. 

Başkanlara özel ödül 

Ödül töreninde ayrıca KOSBİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk ile KESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem’e 
de katkılarından dolayı öğrencile-
rin CNC makinasında yaptıkları 
hediyelerini Kemalpaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz 
verdi. Ödül töreninin ardından 
proje standlarını gezip öğrenci-
lerin hazırladığı projeler hakkın-
da öğrencilerden bilgi aldılar. 
Ödül töreninin ardından ayrıca 
Kocatürk Koleji de öğrencilere 
sandviç, meyve suyu ve dondurma 
ikramında bulundu.
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Gelecek 
nasıl 
gelecek?
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er şey o denli 
hızlı ve çok deği-
şiyor ki…

Artık önü-
müzdeki birkaç 

yılı öngörmek bile makro 
planlamalar için anlamsız 
kalıyor. Her işte olduğu gibi 
geleceği öngörme ve planla-
ma işinde de ciddi bir talep ve 
arz oluştu. Organizasyonlar, 
firmalar, uluslararası kuru-
luşlar ve devletler, gelecekte 
var olabilmenin ön koşulunun 
geleceği doğru öngörebilmek 
olduğunu gördüler. Pek çok 
bilim ve düşünce insanı da ge-
leceği analiz etmeye başladı. 
Bunlardan biri de Prof. Dr. 
Jorgen Randers. İlginç iddia-
ları olan bir gelecek analisti. 

2052’nin değerlendirme-
sini yapan Randers’a göre; 
ABD ve Avrupa’da büyüme 
hızı düşerken, ülkelerini bir 
plan dahilinde inşa edenler 
kazanacak. Her sektörde 
radikal değişimler olacak. Re-
kabet artacak. Eskinin önemli 
ekonomik unsurları önemini 
kaybedecek. Üretimdeki 
coğrafi yer değişimi sürecek. 
İşsizlik ve eşitsizlik ise temel 
sosyo-ekonomik sorunlar, 
başta ABD gibi ülkelerde 
büyük sorunlar yaratacak.

Sürdürülebilirlik, iklim 
stratejileri ve modelleme 
uzmanı Profesör Jorgen Ran-
ders, “Büyümenin Sınırları” 
adlı kitabında, o yıllarda 
dünya nüfusunda, sanayileş-

mede,  çevre kirliliğinde, gıda 
üretiminde ve doğal kaynak-
ların tükenmesinde yaşanan 
büyüme sürecek olursa 
gezegenimizde ekonomik 
büyümenin 21’inci yüzyılda 
sınıra dayanacağı sonucuna 
varmıştı.

Randers, 40 yıl sonra 2012’ 
de yazdığı “2052: Gelecek 40 
yıl için Küresel Öngörüler” 
kitabında ise, küresel ısınma 
konusunda karamsar bir tablo 
çizse de önümüzdeki 40 yılda 
büyük bir işsizlik, gıda ya da 
enerji krizi öngörmüyor.

Randers’ın tahminlerine 
göre, dünya nüfusu 2052 
yılında 8 milyar kişiyle zirveye 
ulaşacak, sonra düşüşe ge-
çecek. Dünya ekonomisinin 
büyümesi yavaşlayacak. ABD 
gibi zengin ekonomilerde 
verimlilik düşecek ve iş gücü 
giderek hizmet sektörüne 
kayacak. Japonya ve Güney 
Kore modelini takip eden ve 
güçlü bir siyasi yapıya sahip 
Çin ise 2052’nin kazananı 
olacak. Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu gelişmekte olan 
ülkelerin arasında “güçlü 
bir hükümete sahip olmayı 
ve güçlü bir vergi sistemini 
seçen, yani ülkelerini bir 
plan dahilinde inşa etmeye 
çalışanlar” başarılı olacak. 
Randers’a göre;

Önümüzdeki 40 yılda eko-
nomik büyüme hızı düşecek 
ve dünya ekonomisi içinde 
yer alan farklı coğrafyalarda, 

H

2052’nin değerlendirmesini 
yapan Randers’e göre; ABD 
ve Avrupa’da büyüme hızı 
düşerken ülkelerini bir plan da-
hilinde inşa edenler kazanacak.



farklı büyüme trendleri gelişe-
cek. Bu yeni akımda gelişmiş 
ülkelerin ekonomik büyüme 
hızlarının bir hayli yavaşlayacağı 
öngörülmekte. Bu yavaşlama-
dan en çok ABD nasibini alır-
ken sonra da Avrupa’nın alması 
beklenmekte.

Bu durum Türkiye için ge-
çerli değil. ABD, AB, Japonya 
ve Avustralya, çok yavaş büyür-
ken Çin ve benzeri, ekonominin 
devlet yönetiminde olduğu geliş-
mekte olan ülkelerin ekonomi-
lerinin hızlı büyümesi öngörül-
mektedir.  Orta kategoride de 
bulunan ve Randers tarafından 
BRISE denilen 14 büyük eko-
nominin bir kısmı iyiye gidecek, 
bir kısmı da gitmeyecek gibi 
gözüküyor. Bu grupta; Brezil-
ya, Rusya, Hindistan, Türkiye, 
Endonezya, Vietnam ve Nijerya 
gibi ülkeler var. 

Bu ülkelerin bir kısmı fakir, 
bir kısmı orta düzeyde ve hepsi 
de şu anda endüstrileşmeye 
çalışıyor.

En zengin grup eski OECD 
üyesi ülkeler ise çok hızlı 
büyüyemeyecek gibi öngörü-
lüyor. Bunun da nedeni post-
endüstriyel toplumlar olmaları. 
Hatta post hizmet toplumları 
olarak bile adlandırılabiliyorlar. 
Bu ülkelerdeki nüfusun çoğu, 
artık robotlar tarafından yapıl-
mayacak işlerde çalışacak.

Randers’a göre;
Ekonomik olarak gelişir-

ken önce bir tarım toplumuyla 
başlarsınız, sonra traktörler, 
benzin, gübre gelir. Zamanla 

çiftçilik yapmayan insanlar 
sanayide çalışmaya başlar ve 
tarım için gereken araçları, 
traktörleri, gübreleri üretir. Za-
manla sanayiye de daha büyük 
makineler, bilgisayarlar ve daha 
fazla enerji getirirsiniz ve bu da 
bize gerekenlerin daha az sayıda 
insanın üretebilmesi anlamına 
gelir. Böylece sanayi de çalışan 
insanlar ofisleri ve üretim süreç-
lerini yönetmeye başlar. Sonra 
ofis işlerini bilgisayarlar yapma-
ya başlar. Böylece ofislerde de 
insana olan ihtiyaç azalır. Onlar 
da “gerçek servis sektörüne” 
taşınır; otelcilik restorancılık, 
okullar, yaşlı bakım gibi. Ekono-
mik kalkınma insanları tarımdan 
sadece bir süreliğine fabrikala-
ra, sonra bilgisayarlar tarafından 
ikame edilene kadar gene bir 
süreliğine ofislere, sonra da en 
sonunda gerçek servis işlerine 
taşınır. Yani Ar-Ge, inovasyon 
ya da sivil toplum hizmetleri 
gibi bilgisayarlar veya robotlar-
ca yapılmayacak işlere. Bugün 
yaşanan son evrede olan ülke-
leri önümüzdeki birkaç 10 yıl 
çok yavaş bir ekonomik büyüme 
bekliyor, çünkü sağlık gibi,  sa-
nat gibi, eğitimin bir kısmı gibi,  
ofis işlerinin bir kısmını mekani-
ze etmek çok kolay değil. Ülke-
lerin GSMH’si pek artmayacak, 
bazı durumlarda da azalacak. 
İş gücü de kişi başına düşen 
GSMH de pek artmıyor. Ancak 
Çin gibi istisnalar olabilir.

Çin, tarım toplumundan 
dönüşüm sürecinin tam orta-
sında olan çok büyük bir ülke. 

Çin basitçe Japonya ve Güney 
Kore modelini takip ediyor. 
Japonya ekonomik mucizesini 
1950’lerden 1990’lara kadar 
gerçekleştirdi. Güçlü bir devlet 
olan Japonya’yı Uluslararası 
Yatırım ve Ticaret Bakanlığı 
yönetiyordu ve 40 yıl içinde ül-
keyi fakirlikten zenginliğe taşıdı. 
Güney Kore de aynı şeyi yaptı. 
O örnekte de güçlü bir devlet 
ve çok büyük holdingler vardı 
ve 1962’den itibaren 2000’lere 
kadar bir tarım toplumundan 
bir post-endüstriyel topluma 
dönüştüler. Çin de tamamen 
aynı şeyi yapıyor. İşe 1982’de 
başladılar ve bu sürecin 25’inci 
senesindeler.

ABD ise kaybetme ihtimali 
yüksek olan devletlerden. Çün-
kü dünyanın en zengin ulusu 
onlar. Ekonomik kalkınma süre-
cinden en ileriye gidenler onlar. 
Şu an için en yüksek verimliliğe 
sahipler. Ar-Ge, sağlık gibi sek-
törlerde en çok iş gücüne onlar 
sahip. Ama bir sonraki nesilde 
kişi başına düşen tüketim harca-
maları durağanlaşacak. Ve bü-
yük bir gelir dağılımı eşitsizliğin-
den söz ediliyor olacak. Dünya 
ekonomisi ve siyasi düzen buna 
göre şekillenecek.

Tabi tüm bunların dünyadaki 
varlık dağılımına olan etkisi çok 
önemli. Önce zengin ülkeleri 
ele alırsak (ABD, AB, Japonya, 
Avustralya gibi) gördüğümüz 
şey, varlığın varlık sahiplerinin 
elinde daha da fazla toplan-
dığıdır. Bunu en iyi ABD’ de 
gözlemliyoruz. Mavi yakalılar 
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2052’de yeni enerji kaynaklarının durumu 
öngörüldüğünde ise; güneş, rüzgar ve akarsular 
öne çıkacak. Uzun vadede enerji ucuzlayacak.
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ve basit ofis işleri yapanların 
maaşları, 1980’den beri reel 
olarak artmadı. Ülkenin en 
zengin yüzde 25’ine, özellikle 
de yüzde 1’ine baktığımızda ise 
aynı süreçte kişi başına düşen 
gelirin çok ciddi arttığını görü-
yoruz. ABD’deki gelir artışının 
çoğunu bu elit kesim elde etti. 
Bunlar 1980’de olduklarından 
çok daha zenginken, ABD 
seçimlerinde, Trump’ın yükse-
lişinde görülen şey, bu yerinde 
sayan kesimin en sonunda 
durumdan rahatsız olmaya 
başladığıdır.

Tüm zengin ülkelerde 
benzer bir durum var, zengin 
toplum katmanları büyüme-
nin getirisinin çoğunu alıyor. 
Ancak geri kalan ülkelerin 
çoğunda geleneksel siyaset 
işlemeye devam ediyor. Bazen 
varlığın bir kısmı elitlerden 
alınıp tekrar halka dağıtılıyor.

BRISE ise; Japonya, Güney 
Kore ve Çin’in modellerini ta-
kip edebilecek 14 ülke. Bunlar 
büyük ülkeler ve aralarındaki 
en dikkat çekici ülke Rusya. 
Rusya da bir zamanlar büyük 
ve zengin bir ülkeydi ama şimdi 
nüfusu sadece 110 milyon. 
Zengin ama çok değil. BRI-
SE’deki Türkiye dahil diğer 13 
ülke endüstrileşmeye başlamış, 
tarımdan sanayiye yönelmiş, 
bu nedenle de ‘gelişmekte 
olan ülkeler’ denilen ülkeler. 
Randers’a göre bu ülkelerin 
yarısı gelişecek, diğer yarısı ise 
gelişemeyecek. 

Güçlü bir hükümete sahip 
olan ve vergi sistemini düzgün 
çalıştıran, yani ülkelerini bir 
plan dahilinde inşa etmeye 
çalışan BRISE ülkeleri başarılı 
olacak. Buna en iyi örnek de 
Çin. Çin güçlü devlet yapısı 
sayesinde başarılı oldu. Hindis-

tan ise yeterince hızlı kanun-
lar çıkarmadığı için Japonya, 
Güney Kore, Çin gibi olamıyor 
hala.

Avrupa bakıldığında ise 
Almanya ve Fransa, nüfusla-
rı artmıyor ve hatta azalma 
eğiliminde. Göç almasalar 
kesinlikle azalır. Eğitim sevi-
yeleri yükseliyor ve üst seviye 
pozisyonlarda kadınların oranı 
artıyor. Bu durumda reel gelir 
geçmişteki kadar hızlı artma-
yacak. Bu da gelir dağılımı adil 
kalırsa herkesi etkileyecek bir 
durum. Yani reel gelirler uzun 
bir zaman sabit kalacak. Doğan 
çocuk sayısı azaldığı için anao-
kullarındaki ve ilkokullardaki 
iş gücünü hastanelere ve huzu-
revlerine taşımanız gerekecek. 
Çünkü yaşlıların ihtiyaçları 
çocukların ihtiyaçlarından 
farklı. Ancak sayılar tutuyor, 
çocuk sayısındaki azalış kabaca 
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yaşlı sayısındaki artışla aynı. Bu, 
ekonomideki yapısal bir deği-
şim ve anlamı iş olanaklarının 
çocuklara değil yaşlılara yönelik 
alanlara kayacağı yönünde. 

Böyle bir ortamda şirketlerin 
büyümesi daha da zorlaşacaktır. 
Bu da rekabetin sertleşeceği ve 
şirketlerin ölçeği artırmak yerine 
birbirleriyle rekabet etmek zo-
runda kalacağı anlamına geliyor. 

2052’de yeni enerji kay-
naklarının durumu öngörül-
düğünde ise; güneş, rüzgar ve 
akarsular öne çıkacak. Uzun 
vadede enerjinin ucuz olacağı 
öngörüsü çok gerçekçi. Gıda 
içinde özellikle gelişmiş ülke-
lerde fiyatların düşeceği tahmin 
diliyor. Bunun nedeni de gelişen 
bilim teknoloji nedeniyle gıda 
üretiminde ihtiyaç duyulan insan 
gücünün gittikçe azalacağıdır.  
Şu anda ABD’de tüm gıda için 
iş gücünün yüzde birinden azına 
ihtiyaç duyuluyor. Bu da gıdanın 
maliyetini tüm GSMH’nin yüzde 

birinden az olduğu anlamına 
geliyor. Aynı durum giysiler 
içinde geçerli olacak. Robotlar 
veya Vietnam’daki ucuz iş gücü 
tarafından üretilen giysiler o 
kadar ucuzlayacak ki; zengin 
ülkelerde kullanıldıktan sonra at 
eğilimi artacak.

Enerjide de gelişmiş ülkeler-
de durum böyle olacak. Küresel 
ısınma yüzünden üretilen hidro-
elektrik enerji miktarı artarken 
daha iyi yalıtımlı evler sayesinde 
hane başına kullanılan enerji 
miktarı azalacak. Artık daha 
verimli arabalar üretildiği için 
arabaların kullandığı enerji de 
azalacak. 

Petrol kullanımı ise 2030’a 
kadar miktar olarak sabit 
kalacak, sonraki 20 yılda da 
hızla azalacak. Bunun nedeni 
de yenilebilir enerji kullanımı-
nın dramatik seviyede artması 
olacak. En önemlisi güneş ener-
jisi, güneşten elde edilen ısı ve 
elektrik. Rüzgar ve hidroelektrik 

de ciddi katkı verecek.
Bu yeni temiz enerji kaynak-

ları yavaş yavaş petrol, kömür ve 
gazın yerini alıyor. Petrolün ana 
tüketicisi olan otomotiv endüst-
risinde de yavaş yavaş elektrikli 
arabaların benzinli arabaların 
yerini aldığını göreceksiniz. 10-
20 yıl sonra elektrikli arabaların 
pilleri yeterince büyük olacak 
ve hidrojene geçeceğiz. Rüzgar 
gülleri, güneş panelleri kullana-
cağız ve elektrolize su yoluyla 
hidrojen üreteceğiz. Bu suyu da 
arabalarımızda veya enerjiye 
ihtiyaç duyduğumuz herhangi 
bir yerde kullanacağız.

Gelecekte robotlar ve 
bilgisayarların kullanıldığı her 
endüstride radikal değişimler 
görmemiz mümkün. Tarım azal-
maya devam edecek ve en ucuz 
ve kaliteli yapılabileceği yerlere 
gidecek. Üretim daha ucuz iş 
gücü olan ülkelere kayacak. 
Bilgisayarların yapabildiği her iş 
ya değişecek ya yok olacak.
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2052’nin yeni normaline 
nasıl hazır olunmalı?

Ufuklarını kısa veya orta 
vade ile sınırlayan yöneticiler 
25 yıllık zaman dilimleri ile 
ilgilenmemeyi tercih ediyorlar. 
Eğer finans sorunlarına odaklı 
bir organizasyonda iseler 3 en 
fazla 6 ayı, planlama odaklı 
iseler de en fazla 3 yılı düşün-
mekteler. 20, 10 hatta 5 yıl bile 
onlar için öngörülemez durum-
da. Hele bir de Türkiye gibi 
gelişmekte olan ve kırılganlığı 
yüksek bir ekonomik yapı 
içinde çalışıyorlarsa... Aslında 
temelde hepsinin aslında dü-
şünmesi gereken şey, gelecekte 
hangi sektörlerin hızlı büyüye-
ceği, hangilerinin ise büyüye-
meyeceğini öngörmek. Sanayi 
4.0 gibi gelişmeleri iyi gözlem-
lemek ve gelişim süreçlerini 
yakından takip etmek. Örneğin, 
robotların kullanılamayacağı 
temiz enerji  (rüzgar, güneş, 
su, jeotermal, dalga gibi) ya da 
yeni iklim şartlarına dayanabi-
lecek ürünler, yapılar. Örneğin 
su yükselmelerine karşı daya-
nıklı limanlar, küresel ısınma 
değişimlerine dayanıklı binalar, 
giysiler gibi. Günümüzde yöne-
ticiler senaryolar üretmeli bu 
senaryoların üzerinden gidip ne 
gibi sorunlar olacağını ve bu so-
runlara nasıl çözümler getirebi-
leceğini düşünmeleri lazım.

Elon Musk’ın şirketi 
TESLA’da neler yaptığına bir 
bakın; elektrikli arabaların 
önemli olduğunu ve elektrikli 
arabaların benzinli arabalar-
dan daha pahalı olmak zorun-
da olmadığı vizyonu ile yola 
çıktı. Ardından hangi pazarın 
elektrikli arabaların pillerinin 
yüksek maliyetini taşıyabile-

ceğine baktı, sonra da çok şık 
elektrikli arabalar üretmeye 
başladı. Elon Musk bir proble-
min çözümünün kamu desteği 
yardımı olmadan da nasıl bulu-
nabileceğini dünyaya gösterdi.

Bir başka örnek ise Al-
manya’daki enerji politikası 
değişimi. Alman parlamentosu 
15 yıl önce Almanya’nın enerji 
açısından bağımsız olmasına, 
Rus, Norveç ve Cezayir gazına 
bağlı olmaya devam etmeme-
sine karar verdi. Bunu yapma-
nın tek yolu da rüzgar gülleri 
ve güneş panelleri üretmekti. 
Bunu belirlenen zaman içinde 
başarmanın tek yolu da devle-
tin çatılarına güneş panelleri 
koyan vatandaşlara ve tarlaları-
na rüzgar gülü koyan çiftçilere 
destek vermesiydi.

Her yılın sonunda bu verilen 
desteklerin maliyetini, 90 mil-
yon Alman vatandaşı arasında 
eşit olarak paylaştırdı. Alman 
vatandaşları bu iş için her yıl 
174 Euro ödediklerini anlayana 
dek bu sistem 5-6 yıl devam 
etti. Sonra vatandaşlar bu-
nun bitirilmesini istedi. Bu işi 
bitirmek de 7 yıl sürdü. Ancak 
bu esnada o kadar çok rüzgar 
gülüne ve o kadar çok güneş 
paneline sahip oldular ki sektör 
iyice gelişti.

Geleceğe hazırlanmak için 
çalışmamız gereklidir. Çalış-
mak içinde çalışma isteğiniz, 
azminiz ve gücünüz olmalıdır. 

Bu gücün temeli de pozitif 
motivasyondur, yani iyimser 
olmaktır. Geleceği iyimser 
bakmamız gereklidir. 

İyimser bakış açısını yaka-
larsak, gelecekte daha az sayıda 
insan olacağını, yapılacak tüke-
timin çoğu kişinin düşündüğün-
den daha az gerçekleşeceğiniz, 
dünya nüfusunun yüzde 60’nın 
orta sınıf olacağını, teknoloji 
ve bilimle artacak olan üretim 
nedeniyle fiyatların daha makul 
seviyelere gelebileceğini dü-
şünmeliyiz. Ancak elbette ki bu 
değişimin yaratacağı sorunlarla 
da baş etmek zorundayız. Gıda 
üretme potansiyeli olan alanla-
rın korunarak üretime kazan-
dırılması, finansal darlıktan 
dolayı yapılamayan yatırımların 
desteklenmesi gibi unsurlar 
dikkatle planlanmalıdır. 

Ancak, geleceğe doğru 
yapılacak bu yürüyüş esnasında 
dünyanın canını en çok sıka-
cak konunun işsizlik olduğu 
beklenmekte. İşsizlik ve gelir 
dağılımındaki adaletsizlikler 
toplumsal sorunların ve mut-
suzluğun temel kaynağı olacak 
gibi gözükmekte. 

Bu sıkıntıları aşmanın tek 
yolunun da eğitim, sağlık, ada-
let, hukuk gibi temel alanlarda 
eşitlikçi ve demokratik yapılan-
maların hakim olduğu ortamla-
rı yaratmaktır. 

Kaynak: Capital  
(Sayı: 2016/11) + Anonim

Bütün yöneticilerin temelde 
düşünmeleri gereken şey, 
gelecekte hangi sektörlerin hızlı 
gelişip büyüyeceğini öngörmek. 
Yöneticiler, senaryolar üzerin-
den çözümlere odaklanmalı.
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 ASO 2. ve 3. OSB 
hızlı ve emin 

adımlarla ilerliyor
Ankara’daki ‘sanayi havzası’nın dört yapraklı OSB 

yoncasından birini oluşturan ASO 2. ve 3. OSB, 
hızla gelişimini sürdürerek, ekonomiye can veriyor.

ahip olduğu 15 mil-
yon metrekarelik 
alanın tamamı dol-
duğunda bir üretim 
ve istihdam cenneti 

haline gelecek olan ASO 2. ve 
3. Organize Sanayi Bölgesi, 
Ankara’nın sanayi havzasındaki 
4 yapraklı OSB yoncasından 
birini oluşturuyor. 

Bölge sınırları içerisinde 
sayısı giderek artan tesisle-
rin ve yatırımcıların yanı sıra 
yoğun bir şekilde devam eden 
inşaat ve üretim faaliyetleri 

ile birlikte ASO 2. ve 3. OSB, 
sanayi parsellerinin tam doluluk 
ile hizmet vereceği yarınlar için 
çalışıyor.  

Türk sanayinin yapı taşı 
olan OSB’lerin arasında ‘ben de 
varım’ demeye hazırlanan ASO 
2. ve 3. OSB’nin Bölge Müdü-
rü Ayhan Özer ile yaptıkları 
çalışmalardan gelecek dönem 
projelerine uzanan keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. 

� Kısaca Bölgenizin kurulu-
şundan bugüne uzanan yolculu-
ğunu aktarır mısınız?

Ankara Sanayi Odası’nın 
öncülüğünde kurulan ASO 2. ve 
3. Organize Sanayi Bölgesi’ne 
yönelik ilk çalışmalar 1998 
yılına kadar uzanıyor. Bölge ku-
ruluşunun yasal olarak tamam-
lanarak imar planlarının tapuya 
kayıt edilmesi ise 2010 yılında 
gerçekleşti. Dolayısıyla bir OSB 
kuruluşu olarak diğer OSB’lerin 
kuruluş tarihleri ile kıyaslan-
dığımızda ‘genç bir OSB’yiz’ 
diyebiliriz. Bölgemizle birlikte 
Ankara Sanayi Havzası’nda, 
Başkent OSB ve Anadolu OSB 

S

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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faaliyet gösterirken, Döküm-
cüler İhtisas OSB’nin altyapı 
çalışmaları devam etmektedir. 
Yapılan planlamalara göre bir-
birine sınır olan 4 OSB, ileride 
tam kapasite ile üretime baş-
ladığında bu havzada 1000’in 
üzerinde sanayi işletmesinde 
binlerce işçinin çalışacağı ön-
görülüyor. 

� Merkeze uzak olan bu 
Bölge’de bahsettiğiniz insan 
yoğunluğunun ikamet edeceği 
yaşam alanları planlanıyor mu?

Bölgemiz sınırlarının 

yanıbaşında bir toplu konut 
alanı bulunuyor. Devam eden 
altyapı ve inşaatlar tamam-
landığında bu bölgede 25 bin 
konutta binlerce insana yaşam 
alanı sağlanacak. Bu projenin 
gerçekleştirilmesi ile birlikte 
şehir merkezine toplu taşıma 
imkanlarının da sunulmasıyla 
adeta bir uydu kent kurulmuş 
olacak. Böylece OSB’lerde 
çalışanların ikamet ve ulaşım 
sorunu ortadan kalkacak, yatı-
rımcı da bu alanlara daha rahat 
yönelecektir. 

� Bölge’nin alanı, parsel ve 
istihdam rakamları hakkında 
bilgi verir misiniz?

Bölgemiz, tüzel kişilik çatısı 
altında planlanan yaklaşık 15 
milyon metrekarelik bir alana 
sahiptir. Halen yapılaşmalar 
devam etmektedir. Hali hazır-
da üretimin yapıldığı alanda 
318 adet sanayi parseli bu-
lunmaktadır. 630 hektar olan 
bu alanın 400 hektarı sanayi 
parsellerine, 230 hektarı sosyal 
donatı alanlarına, sağlık ban-
dına, ağaçlandırma alanlarına 
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ve çevre düzenlemelerine ayrılmış 
durumdadır. Bölge içerisindeki 
yollarımız yaklaşık olarak 35 km 
uzunluğunda olup, bütün sanayi 
parsellerimizin tamamının altya-
pısı hazır bulunmaktadır. Şöyle 
ki; parsellerimiz fiber kablosu, 
elektrik, su, doğalgaz hattı ile 
yatırımcıya hizmete hazır durum-
dadır. Parsellerimizin büyüklüğü 
değişkenlik göstermektedir. 6 bin 
ila 125 bin metrekare arasında 
değişen ölçeklerdeki parsellerimiz 
yatırımcılarını beklemektedir.

Ankara’nın ve sektörünün ileri 
gelen kuruluşları, büyük ölçekli 
yatırımlarına burada başlıyorlar. 
Şu anda Bölge’de yaklaşık 5 bin 
kişi istihdam ediliyor. 53 tesisi-
mizde üretim gerçekleştiriliyor. 
Bunların yanı sıra 64 katılımcımız 
da yapı ruhsatını alarak üretim 
tesislerinin inşaatına başladı veya 
başlamak üzere hazırlık içerisin-
deler. Ayrıca 65 katılımcımız da 

proje aşamasındadır.
n Bölgenizde sektörlerin dağılı-

mı nasıl?
Bölgemizdeki firmalar arasın-

da metal işleme tesislerini ağırlıklı 
sektör olarak hizmet veriyor. İlaç 
ve cephe kaplama alanlarına 
yönelik üretim gerçekleştiren, 
sektörlerinde öncü firmalarımız 
da var. Ankara’da zaten birçok 
firma değişik üretim çeşitlerine 
yönelik olarak ağırlıkla metal 
işleme üzerine çalışıyorlar. 

n Mevcut yürüttüğünüz çalış-
malar hakkında bilgi verir misiniz?

Mart ayı itibarıyla atık su arıt-
ma tesisimizin inşaatını başlattık. 
Aslında mevcut bir tesisimiz var 
ancak Katılımcı sayısı ile birlik-
te kapasite arttıkça, yeni tesis 
kurulumuna karar verildi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanan uygulama projesine 
göre ihaleye çıkıldı. Tesisimizin 
inşaatı, iş programına ve takvi-

mine uygun olarak devam edi-
yor. Günlük 2 bin 500 metreküp 
kapasiteye sahip tesisimizi, iş 
programına göre 2018’in Ocak 
ayında devreye almayı planlı-
yoruz. Bunun yanı sıra Bölgede 
şebeke suyu bulunmamaktadır. 
Bu nedenle Bölgemize 5 km 
mesafede bulunan ve ‘kuyular 
bölgesi’ olarak adlandırdığımız bir 
alanda 18 kuyumuzdan Bölgenin 
suyunu temin diyoruz. Depolar 
ve elektrik pompaları vasıtasıyla 
suyu Bölgemize taşıyoruz. Şebeke 
suyundan daha ucuz koşullar-
da Katılımcılarımıza su temin 
ediyoruz. Ayrıca bu suyu arıtmak 
için de yine kendi imkanlarımızla 
kurduğumuz günlük 1000 met-
reküp kapasiteli Bölge içerisinde 
bir su arıtma tesisimiz var. Bu 
hizmetlerimizin yanı sıra Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 
itfaiye birimimiz, haftada altı gün 
hizmet veren sağlık revirimiz ve 
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ambulansımız Bölgemiz sınırla-
rı içerisinde Katılımcılarımıza 
hizmet veriyor.

n Çevre konusunda neler 
yapıyorsunuz?

Bölgemiz, ağaçlandırma alan-
larının amacına uygun bir şekilde 
ağaçlandırılarak düzenlenmesi, 
yeşil, çevreci bir OSB oluştur-
mak için gerçekten çok çaba 
harcıyor ve ciddi çalışmalar yapı-
yor. Bu konuda çalışmalarımızın 
yaklaşık yüzde 90’ından fazlasını 
tamamladık. Bölgemizin zemin 
yapısından dolayı ağaçlandırma 
faaliyeti zor koşullarda yapılıyor; 
zaman,  emek ve bakım istiyor. 
Bölgemiz zeminin kayalık olması 
nedeniyle ağaçlandırma faaliyeti 
için nebati toprak taşımak gere-
kiyor. Tüm bu zorluklara rağmen 
ağaçlandırmaya önem veriyoruz. 
Çünkü insanlar temiz bir çevre-
de, temiz havada çalışmak isti-
yorlar. Etraflarına baktıklarında 
yeşil alan görmek istiyorlar. Ne 
şanslıyız ki bu konuda yönetim 
kurulumuz büyük destek veriyor. 
İlerleyen yıllarda doğa harikası 
yemyeşil bir sanayi üretim alanı 
yaratmak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. 

n Bölgenizde yaşanan sorunla-
ra değinir misiniz?

Bölgemizin en temel sorunu 
toplu ulaşım… Merkeze olan 
mesafeden dolayı buradaki bir 
çalışanın özel veya sağlık işlerini 
hallederek işyerine dönmesi 
ciddi zaman ve işgücü kaybına 
neden oluyor. Bu durumdan 
işveren de çalışanlar da mutlu 
olmuyor. Bölgemizin transit yol-
lara bağlantısına yönelik çalışma-
lar hızla devam ediyor. Özellikle 
yapımına birkaç noktada başla-
tılan Yenikent – Temelli çevre 
yolunun tamamlanarak hizmete 
alınması ile birlikte İstanbul – 
Ankara arasındaki ulaşım imkan 
ve seçenekleri artacak lojistik 
açıdan Bölgemiz avantajlı bir 
konuma kavuşacaktır. 

Bir OSB alanı planlandığın-
da, bölgedeki tesislerde çalı-
şanlar için konutun da yolun da 
hastanenin de toplu ulaşımın da 
üzerinde çalışılması bunların eş 
zamanlı olarak hayata geçiril-
mesi lazım. Bunların herhangi 
birisindeki gecikmeler bir takım 
sorunlara yol açmakta, gerek 
işveren gerek çalışanlar mağdur 
olmaktadır. Örneğin OSB olarak 
alt yapıyı bitiriyoruz, fabrikayı 
kuruyoruz; konut var ama alt-
yapı, yol ve toplu ulaşım sorunu 
çözülmemiş. O zaman burada 
OSB için kullanılan kaynağa 
yazık oluyor, atıl sanayi parsel-
leri çoğalıyor. Oysa Türkiye’nin 
geleceği üretimden geçiyor. 

ASO 2 ve 3 OSB olarak eko-
nomik koşullarda arsa üretiyor 
ve uygun koşullarda sanayicilere/
yatırımcılara tahsis ediyoruz. 
OSB’lerin kuruluş amaçlarına 
baktığımızda bunun üreticiye uy-
gun koşullarda, planlı, alt yapısı 
hazır sanayi alanları hazırlamak 
olduğunu görüyoruz. Üretilen 
parsellerin atıl kalmaması lazım. 
Sonuçta buraya bir yatırım yapıl-
mış ve alt yapısı ile birlikte parsel 
üretilmiş. Sanayicinin de yer ara-
dığında düzgün, planlı bir alan 
bulması gerekir.  Burada esas 
olan; üretim ve OSB alanlarının 
atıl kalmadan üretime kanalize 
edilmesi ve ülke ekonomisine 
kazandırılmasıdır. Biz çalışmala-
rımızı bu bakış açısıyla değerlen-
diriyoruz.  

Yatırımcı bir OSB’ye geldi-
ğinde gerek OSB içinde gerekse 
OSB dışında aradığı tüm temel 
hizmetler ve sosyal donatıları 
bulabilmeli. Umarım değinmeye 
çalıştığımız tüm bu sıkıntıla-
rın çözümü Üretim Reform 
Paketi’nde karşılığını bulur ve en 
kısa sürede buna ilişkin gerekli 
tedbirler uygulamaya alınır. 

n Bölge Müdürlüğü olarak ne 

“Bir OSB alanı 
planlandığında, 

çalışanlar 
için konutun, 
hastanenin 
ve ulaşımın 
eş zamanlı 

çalışılarak ha-
yata geçirilmesi 

lazım.”
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gibi tanıtım faaliyetleri yürütüyor-
sunuz?

Burada ilk hedef tabi ki OSB 
alanlarının ekonomiye kazandı-
rılmasıdır. Bunun için özellikle 
yatırımcıların, ulusal ve ulusla-
rarası alanda faaliyette bulunan 
kuruluşların Bölgemize yönelmesi 
ve yatırım yapması konusunda 
birtakım çalışmalar yürütüyoruz. 
Bölgemizin bu anlamda tanıtımı-
na hizmet ederek katkı sağlayacak 
ilgili kuruluşlarla yakın temas ku-
rarak; toplantılarda ve etkinlikler-
de yer alıp Bölgemizi geliştirmeye 
çaba gösteriyoruz. 

n OSB’lerin ekonomideki yeri 
ve önemini nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

OSB’ler üretim ve planlı 
sanayileşme için çok başarılı bir 
modeldir ve olabildiğince destek 
görmesi gerekir. Bu nedenle hem 
kaynaklarının etkin kullanılması 
hem de sorunların çözülmesi 
konusunda önünün hep açılması 
gerekiyor. 

Tüm çalışanların ve iş yer-
lerinin kayıt altında tutulduğu 
OSB’ler, kayıtlı ekonomi açısın-
dan önemli bir görev ve misyon 
üstleniyor. Bunun yanı sıra sana-
yicilerin tek bir kanaldan tek bir 
kuruluşla muhatap olması, en hızlı 
şekilde iş ve işlemlerinin burada 

yürütülmesi ve hemen üretime 
başlayabilmesi de OSB’lerin bir 
başka değerini vurguluyor. Tüm 
bu unsurları bir araya getirdiği-
mizde, OSB’lerin gerçekten ülke 
ekonomisinde yeri doldurulmaya-
cak önemde bir model olduğunu 
görüyoruz. Elbette hiçbir şey 
durağan olmaz, sürekli yenilenir 
ve kendini geliştirir. Bu bağlamda 
OSB’lerin de ihtiyaçlarına göre 
gerek mevzuat gerek uygulamalar 
gerekse mali kaynaklar açısından 
geliştirilmesi ve yeniliklere açık 
olması gerektiğini düşünüyorum. 

n OSBDER’in sanayi camiasın-

daki yerini değerlendirir misiniz?
Son olarak OSBDER’in Genel 

Kurul’una katıldık. Ortak amaçlar 
doğrultusunda bir araya gelen 
OSB yöneticilerinin paylaşımları, 
hedefleri ve düşünceleri çok başa-
rılıydı. OSBDER; 40’ı bulan güçlü 
üyelerini başarıyla temsil ederek, 
OSB’lerin sorunlarını ve çözüm 
yollarını her platformda dile geti-
riyor. Bölgemizde de OSBDER’in 
çalışmaları takdirle karşılanıyor. 
Dernek ciddi bir bilinirliğe ulaştı 
ve OSBDER’den yansıyan her şey 
kamuoyunda yer bulur hale geldi.  

Eminim bundan sonra da 
gelişimini aynı başarı grafiği ile 
sürdürecektir. 

OSBDER’in yayın organı da 
ulaştığı kesimler nezdinde sesi-
mizi duyuran önemli bir araç rolü 
üstleniyor. Dergimiz; çalışmaları-
mızı, memnuniyetimizi, sorunla-
rımızı ve çözüm önerilerimizi dile 
getiriyor. OSBDER’in alanındaki 
konumundan ve çalışmalarından 
çok memnunuz. Dileğimiz; el bir-
liği ile dile getirmeye çalıştığımız 
eksikliklerin tamamlanarak, hepi-
mizin kazandığı, ekonomisi güçlü, 
üreten bir ülke olarak yolumuza 
devam etmektir.
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zmir’in en düzenli 
organize sanayi 
bölgelerinden birisi 
olarak yatırımcıları 
cezbetmeyi sürdü-

ren Bağyurdu OSB (BAYOSB), 
2. etap altyapı çalışmalarını ta-
mamlayarak üretim kapasitesini 
katlayarak artırmayı hedefliyor.

Lojistik avantajıyla  
öne çıkıyor

İzmir’in Manisa sınırın-
daki konumlarıyla ciddi bir 
lojistik avantaj 
elde ettiklerini 
belirten BA-
YOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Aydın Telseren, 
“Bölgemiz hem 
İzmir hem de 
Manisa’da pek 
çok komşu sanayi bölgesine 
sahip. Ayrıca İzmir Limanı’na 
yakınlığımız da yine yatırımcılar 
için önemli bir avantaj. İzmir-İs-
tanbul Otoyolu’nun Kemalpaşa 
bağlantısı geçtiğimiz günlerde 
hizmete alındı. Bu bağlantı 
yollarına bölgemiz de çok yakın 
konumda bulunuyor. Otoyolun 
tamamlanmasıyla İstanbul’a 
uzaklığımız yaklaşık 3 saate 
inecek. Kemalpaşa’da yapılacak 
Lojistik Köy de yatırımcıların 
ilgisini daha da artırıyor” dedi.

2. etap tamamlanıyor

BAYOSB içerisinde birinci 
etap altyapı çalışmalarının ek-
siksiz bir şekilde tamamladığını 
ve bu etapta kalan parsellerin 
büyük bir bölümünün de yatı-

rımcıya tahsis edildiğini belir-
ten Telseren, “Bölgemize olan 
yoğun ilgi karşısında birinci etap 
sınırlarında yer alan parselleri-
mizin büyük bölümünü yatırım-
cıya tahsis etmiş durumdayız. Bu 
arazilerin bir kısmında üretim 
hız kesmeden sürüyor, kalan-
larında da sanayi tesislerinin 
inşaatları yapılıyor. Mevcut ilgiyi 
de göz önüne alarak yönetim 
olarak hemen 2’nci etap altyapı 
yatırımlarımıza başladık. 2017 
bütçesinde gerekli düzenlemele-
ri yaparak bu etapta da çalışma-
larımız için ilk adımları attık. 
Hızlı bir şekilde ikinci etaptaki 
yatırımlarımızı da tamamlayarak 
bu parselleri de yatırıma açmayı 
hedefliyoruz. Bu hedefimize 
ulaştığımızda üretim kapasite-

miz de katlanarak artacaktır” 
diye konuştu.

İstihdam 10 bine ulaşacak

Bölgede tam kapasiteyle 
üretime geçildiğinde istihda-
mın 10 bin civarına ulaşması-
nın beklendiğini de sözlerine 
ekleyen Telseren, “Bölgemizde 
tüm sanayi tesislerinde üretim 
başladığında istihdamın 10 bin 
civarında olmasını ön görüyoruz. 
Yine en az 750 milyon dolarlık 
ihracat ve yıllık 2,5-3 milyar do-
larlık ciro öngörümüz var. İzmir 
ve ülke ekonomisine sağlayacağı 
katkılarla uzun yıllar boyunca 
hizmet edecek BAYOSB’ye yerli 
ve yabancı pek çok yatırımcının 
ilgisi var. Bu yıl sonunda 2. etap-
taki çalışmalarımızın da tamam-
lanmasıyla bölgemizin gelişim 
süreci hızlanacaktır” dedi.

İ

BAYOSB’de ikinci etap
altyapı yatırımı bitiyor 
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ir ülkenin rekabet 
gücü, verimliliğini 
etkileyen unsurların 
bilişiminden oluşmak-
tadır. Verimliliğin 

sınırları ile bir ülkede ulaşılabilecek 
refah seviyesi de belirlenmiş olur. 
Bir ekonomi ne kadar rekabetçi 
olursa, yatırımların geri dönüşü 
artar ve büyüme hızları yükselir.

Bir ekonominin rekabet gücünü 
etkileyen unsurlar için kesin reçete-
ler bulunmamakla birlikte, firmalar 
arası rekabet ve ülkelerarası rekabet 
koşulları her dönem akademisyen-
lerin ve politika yapıcıların günde-
minde olmuştur. Makroekonomik 
istikrar, altyapı yatırımları, insan 
sermayesinin yanı sıra teknolo-
jik gelişmeler piyasa etkinliğinin 
verimlilik ve rekabet gücüne etkisi 
konusuyla ilgili tartışmalar önem 
kazanırken, rekabet gücünü ölçen 
uluslararası endeksler, çevre ve 
sosyal göstergeleri de uzun vadeli 
sürdürülebilir büyümenin bir bileşe-
ni olarak kullanmaya başlamışlardır. 

İlk olarak 2009 yılında yayın-
lanan EDAM İl Bazında Rekabet 
Endeksi çalışması güncellenerek 
hazırlanan bu raporla, bölgesel 
rekabetçilik endeksini yaratmak 
amacıyla il düzeyi devam ettirilmiş; 
fakat hem veri seti genişletilmiş, 
hem de yenilenmiş metodoloji ile 
endeks 2008 ve 2014 olarak tek-
rardan hesaplanmıştır. İl bazında 
yapılan bu çalışmayla rekabetin ülke 
genelinde nasıl yayıldığı, rekabetin 
hangi unsurlarının il bazında farklı-
laştığı tespit edilmektedir. Endeksin 
2008 ve 2014 gibi iki farklı zaman 

dilimi için hesaplanması da rekabet 
alt kalemlerinin il bazında nasıl 
farklı geliştiğinin görülmesi açısın-
dan önemlidir.

EDAM’ın 2014 rekabet endeks 
sonuçları, birkaç önemli olguya işa-
ret etmesi bakımından önemlidir: 

Türkiye genelindeki sonuçlarına 
göre 2008 ile 2014 yılları arasında 
endekste yer verilen rekabetçilik 
kriterleri açısından sınırlı da olsa bir 
iyileşme görüldüğünü göstermek-
tedir.

Bölge bazında bakıldığında ise 
batı ve doğu illeri arasındaki reka-
betçilik farkı net bir şekilde görül-
mektedir. Bu fark 2008-2014 yılları 
arasında azalmamıştır.

Rekabet endeksinin alt endeks-
lerinde finans, piyasa büyüklüğü, alt 
yapı gibi verilerde şehirler arasında-
ki farkın açılmaya devam ettiği gö-
rülürken, makroekonomik istikrar, 
insan sermayesi gibi endekslerde şe-
hirlerin rekabet endeksinin birbirine 
yakınlaştığı sonucu çıkmaktadır.

Özellikle altyapı endeksinde ha-
vayolu taşımacılığı, makroekonomik 
istikrar endeksinde

İllerin rekabet endeksi bir önce-

ki çalışmadan farklı olarak 6 endeks 
ile değil; 8 alt endeks ile hesaplan-
mıştır. Bu alt endeksler bir önceki 
çalışmada olduğu gibi emek piyasası 
endeksi, insan sermayesi endeksi, 
yaratıcı sermaye endeksi, sosyal 
sermaye endeksi ve fiziki altyapı 
endeksidir. Ekonomik canlılık ve ve-
rimlilik endeksi ise makro ekonomik 
istikrar, piyasa büyüklüğü ve finan-
sal derinlik endeksleri olmak üzere 
3 alt endekse bölünmüştür. İşsizlik 
finansal derinlik endeksinde kredi 
hacmi ve insan sermayesi endek-
sinde açılan üniversiteler il bazında 
bazı şehirlerin 2008-2014 arasında 
öne çıkmasına sebep olmuştur.

İstanbul’un hem toplu endeks-
te, hem de diğer bazı alt endeks-
lerde Türkiye genelinden ayrışan 
ve ortamları etkileyen bir ağırlığı 
bulunmaktadır. İstanbul’un Türkiye 
ekonomisindeki ağırlığı ile diğer 
illerin performansları önemli ölçüde 
ayrışmaktadır. İstanbul Türkiye’nin 
gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 
yüzde 40 katkı yapmaktadır. Ve 
bu ağırlığı ekonomik verimlilik 
endeksinde diğer tüm verilere göre 
İstanbul’u yüksek skor almasına 
sebep olmaktadır. 

Rekabet Endeksi ne  
kadar açıklayıcı?

EDAM tarafından hesaplanan il 
bazında rekabet endeksinin verim-
lilik seviyesini ne kadar yansıttığı 
ve buna bağlı olarak uzun vadeli 
büyüme potansiyelini yansıttığını 
anlayabilmek amacıyla endeksin bü-
yüme göstergeleri ile olan ilişkisine 
bakmak gerekmektedir. 

Rekabet Endeksi
Türkiye’deki illerin rekabet gücü 

8 alt bileşenden oluşturulmuştur. 

B

Türkiye için bir 
rekabet endeksi

Rekabetçilik 
endeksleri, 

üretim ve refah 
önceliklerinin 
dönüşümünde 

bölgesel olarak  
farklılaşan 

reçeteler sun-
ma olasılığını 
artırmaktadır.
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Ekonomik göstergeler ekonomik 
büyüklük, finansal derinlik ve 
makroekonomik istikrar olarak       
3 gurupta toplanırken, diğer 
endeksler de illerin sosyal, eğitim, 
sağlık, çevresel, işgücü, teknolojik 
ve fiziksel altyapı durumunu yansı-
tacak verilerden oluşturulmuştur. 8 
alt endeksin birleşiminden oluşan 
bileşik rekabetçilik endeks değer-
lerine göre, 2014 ve 2008 endeks-
lerinde ilk 10’daki il sıralamasında 
anlamlı bir değişiklik olmamıştır. 
İlk üç sırada İstanbul, Ankara 
ve İzmir yer almaktadır. İlk 10 
içinden Antalya, Muğla ve Denizli 
sıralamayı yükselten iller olurken, 
Kocaeli Eskişehir ve Bursa’nın 
sıralamasında birer basamak geri-
leme görülmektedir.

Öte yandan ilk 10 dışında bazı 
illerde iyileşmeler olduğu fark 
edilmektedir. Çanakkale 4 sıra 
ilerleyerek 11. olurken, Trabzon ve 
Karabük de ilk 20’de ivme kazanan 
şehirler olarak göze çarpmaktadır.

Sıralamalarda yukarı doğru 
ivmelenen illerin farklı alt endeks-
lerdeki hareketlenmeleri itici güç 
olurken; iyileşmenin görüldüğü 
illerin hemen hepsinin finansal 
derinlik endeksinde üst sıralara 

geldiği fark edilmektedir. Bunun 
dışında Çanakkale, Artvin ve Tun-
celi insani sermaye ve sosyal ser-
maye endekslerinde yüksek skorlar 
elde etmiş; Trabzon, Karabük ve 
Konya ise makroekonomik istikrar 
endeksinde daha başarılı skorlara 
ulaşmışlardır.

En rekabetçi ilk 30 şehir arasın-
da Trabzon, Rize ve Artvin’deki 
yükseliş dikkat çekerken; Zongul-
dak, Mersin, Adana ilk 30 içinde 
en hızlı rekabet gücü kaybeden 
şehirler olmuştur.

Rekabet endeks skoru en 
düşük 15 il sıralamalarında ufak 
oynamalar olsa da, 2008’e göre 
değişmemiştir. En düşük rekabet 
gücüne sahip şehirler; Şırnak, 
Şanlıurfa ve Muş olmuştur.

Toplu endeksten çıkan sonuç-
lardan biri İstanbul ve Türkiye 
geneli arasındaki farkın 2008-
2014 yılları arasında açılmasıdır. 
En yüksek endeks değerini alan 
İstanbul’un hem ilk 10’daki illerle 
hem de endeksteki diğer iller-
le farkı açılmaktadır. Bu açılan 
fark, normal dağılımı gösteren 
istatistiklerde de göze çarpmak-
tadır. Diğer önemli bir sonuç ise, 
endeks sıralamasındaki bölgesel 

farklılıklardır. İstanbul, Doğu ve 
Batı Marmara’daki iller ortalama 
sıralamada en üst sıralarda yer alır-
ken, Ankara’nın liderliğinde batı 
Anadolu, İzmir’in liderliğinde ise 
Ege’nin illerinin ortalama sırala-
ması da en rekabetçi iller arasında 
kalmaktadır ve 2008’e göre önemli 
bir değişiklik göze çarpmamakta-
dır. En az rekabetçi endeksi skor-
ları ve sıralamaları olan bölgeler 
ise sırasıyla Güney Doğu Anadolu, 
Orta Doğu Anadolu ve Kuzey 
Doğu Anadolu’dur.

Makroekonomik  
İstikrar Endeksi 

Makroekonomik istikrar gös-
tergelerinde ilin kamu yatırımla-
rından aldığı pay, kişi başına kredi, 
dış ticaret ve vergi gelirleri, kişi 
başına toplam tarımsal üretim ve 
10 kişiden az çalışanlı işyerlerinin 
toplama oranları kullanılmıştır. 
Bu endeksteki amaç, ilin yatırım 
ve gelir kaynaklarında çeşitlilik 
ve üretim yapısını yansıtmaktır. 
İl bazında veriler, bir bölgenin 
yatırım ve üretim ortamında ne 
kadar faydalanabildiğini anlatmak 
ve rekabetçi seviyelerini görmek 
açısından önemli olacaktır.

2014 makroekonomik istikrar 
endeksinde ilk 5’teki iller İstan-
bul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve 
Gaziantep’tir. Endekse bakıldığı 
zaman en çarpıcı noktalardan bir 
tanesi, kişi başına kredi miktarla-
rındaki hızlı artışa paralel olarak 
Gaziantep, Hatay, Karabük ve 
Konya gibi illerde hızlı bir yükseliş 
olmasıdır. Bu illerde kredi oran-
larının Türkiye’nin geneline göre 
daha hızlı büyüdüğü göze çarp-
maktadır. Muğla, Zonguldak gibi 
ilk 20 içinde sıralaması gerileyen 
illerde öne çıkan değişiklik ise, bu 
illerin kamu yatırımları içindeki 
paylarında görülen gerilemedir. 
Bölge bazında bakıldığında, birle-
şik rekabet endeksinde olduğu gibi, 

10

BÖLÜM III.   
REKABET ENDEKSİ 

Türkiye’deki illerin rekabet gücü sekiz alt bileşenden 
oluşturulmuştur. Ekonomik göstergeler ekonomik 
büyüklük, finansal derinlik ve makroekonomik istikrar 
olarak üç grupta toplanırken, diğer endeksler de illerin 
sosyal, eğitim, sağlık, çevresel, işgücü, teknolojik ve 
fiziksel altyapı durumunu yansıtacak verilerden oluş-
turulmuştur.

Sekiz alt endeksin birleşiminden oluşan bileşik re-
kabetçilik endeks değerlerine göre, 2014 ve 2008 
endekslerinde ilk ondaki il sıralamasında anlamlı bir 
değişiklik olmamıştır.  İlk üç sırada İstanbul, Ankara 
ve İzmir yer almaktadır. İlk on içinde Antalya, Muğla 
ve Denizli sıralamasını yükselten iller olurken, Kocaeli, 
Eskişehir ve Bursa’nın sıralamasında birer basamak 
gerileme görülmektedir.

Öte yandan, ilk on dışında bazı illerde iyileşmeler ol-
duğu fark edilmektedir. Çanakkale dört sıra ilerleyerek 
11. olurken, Trabzon ve Karabük de ilk yirmide ivme 
kazanan şehirler olarak göze çarpmaktadır. 

Sıralamalarda yukarı doğru ivmelenen illerin farklı 
alt endekslerdeki hareketlenmeleri itici güç olurken; 
iyileşmenin görüldüğü illerin hemen hepsinin finansal 
derinlik endeksinde üst sıralara geldiği fark edilmek-
tedir. Bunun dışında Çanakkale, Artvin ve Tunceli 

insani sermaye ve sosyal sermaye endekslerinde yük-
sek skorlar elde etmiş; Trabzon, Karabük ve Konya 
ise makroekonomik istikrar endeksinde daha başarılı 
skorlara ulaşmışlardır.

En rekabetçi ilk otuz şehir arasında Trabzon, Rize 
ve Artvin’deki yükseliş dikkat çekerken; Zonguldak, 
Mersin, Adana ilk otuz içinde en hızlı rekabet gücü 
kaybeden şehirler olmuştur. 

Rekabet endeks skoru en düşük 15 il sıralamalarında 
ufak oynamalar olsa da, 2008’e göre değişmemiştir. En 
düşük rekabet gücüne sahip şehirler; Şırnak, Şanlıurfa 
ve Muş olmuştur.

Toplu endeksten çıkan sonuçlardan biri İstanbul ve 
Türkiye geneli arasındaki farkın 2008-2014 yılları 
arasında açılmasıdır. En yüksek endeks değerini alan 
İstanbul’un hem ilk ondaki illerle, hem de endeksteki 
diğer illerle farkı açılmaktadır.  Bu açılan fark, normal 
dağılımı gösteren istatistiklerde de göze çarpmaktadır7.  

Diğer önemli bir sonuç ise, endeks sıralamasındaki 
bölgesel farklılıklardır. İstanbul, Doğu ve Batı Mar-
mara’daki iller ortalama sıralamada en üst sıralarda yer 
alırken, Ankara’nın liderliğinde Batı Anadolu, İzmir’in 
liderliğinde ise Ege’nin illerinin ortalama sıralaması 
da en rekabetçi iller arasında kalmaktadır ve 2008’e 
göre önemli bir değişiklik göze çarpmamaktadır. En az 
rekabetçi endeksi skorları ve sıralamaları olan bölgeler 
ise sırasıyla Güney Doğu Anadolu, Orta Doğu Anado-
lu ve Kuzey Doğu Anadolu’dur.

7  Bakınız Ek II (standart sapma ve Jarque-Bera göstergeleri) 
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İstanbul
Ankara
İzmir
Antalya 
Kocaeli
Muğla
Eskişehir
Bursa
Denizli
Tekirdağ

100
78.6
57.5
56.1
54.5
50.8
48.3
43.3
42.9
41.0
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2014 Bileşik Rekabet Endeksi İlk On İl



makroekonomik istikrar endeksinde 
de bölgeler arasındaki fark batıdan 
doğuya artmaktadır. 2008-2014 
yılları arasında verilerin normal 
dağılımında bu iyileşme göze 
çarpmamaktadır; fakat bazı illerin 
sıralamasında görülen hızlı yükseliş 
ve gerilemeler bölgesel oynamalara 
sebep olmuştur.

Piyasaya Büyüklüğü Endeksi

Bir ekonominin büyüklüğü, öl-
çek ekonomisinden dolayı verimlili-
ği etkileyebilir ve/veya iç piyasasının 
büyüklüğü başlı başına firmaların 
belirli bölgelerde yoğunlaşmalarına 
sebep olabilir. Bu sebeple, şehirlerin 
ekonomik büyüklüklerini yansıta-
bilecek verileri piyasa büyüklüğü 
altında toplanarak bir alt endeks 
oluşturulmuştur. Alt endeks il 
bazında krediler, tasarruf ve ticari 
mevduat, vergi gelirleri, dış ticaret, 
işyeri sayısı, toplam tarımsal üretim 
ve yıllık konut satışlarından oluş-
maktadır. Tahmin edilebileceği gibi 
İstanbul, piyasa büyüklüğü endek-
sinde çok büyük bir farkla birinci 
sıradadır. İkinci sıradaki Ankara 
endeks puanı, İstanbul’un üçte 
biridir. İstanbul’un Türkiye ekono-
misindeki büyüklüğü bir orantısızlık 
yaratmakta ve piyasa büyüklüğü ile 
rekabet endeksi arasındaki ilişkiyi 
zayıflatmaktadır. Piyasa büyüklüğü 
endeksi, bileşik rekabet endeksiyle 
korelasyonu en düşük alt endekstir.

Finansal Derinlik Endeksi

Bir ekonominin iyi işleyen ve 
sağlam bir finansal sektöre sahip ol-
ması, büyüme potansiyelinin kulla-
nılmasında önemli bir role sahiptir. 
Ülkenin tasarruflarının verimliliği 
artıracak yatırımlara yönlendirilmesi 
önemli olduğu gibi, bankacılık sek-
törünün şeffaf ve güvenilir olması 
rekabet gücünü arttırıcı unsurlar-
dır. İl bazında bankacılık sektörü 
verileri finansal sektörün şeffaf ve 
güvenilirliği açısından birbirinden 
farklı bir bilgi içermemekle birlik-
te, bir ilde bankacılık hizmetlerine 
erişimin kolaylığı şehrin rekabet 
gücünü etkileyebileceği için önem-
lidir. İl bazında finansal derinlik 
endeksini oluşturmak amacıyla, kişi 
başına kredi, kişi başına mevduat, iş-
yeri başına ticari mevduat, ATM ve 
şube sayısı, nakdi krediler/mevduat 
gibi veriler kullanılmıştır. Verilere 
göre 2008-2014 yılları arasında en 
hızlı artışların kişi başına kredi ve 
nakdi krediler/ mevduat verilerinde 
olduğu dikkat çekmektedir.

İnsan Sermayesi Endeksi 

İnsan sermayesi endeksi 2008 
ile 2014 arası ortalamanın bütün 
bölgelerde yükseldiği bir alt endeks 
olarak dikkat çekmektedir. Mecburi 
eğitim sürelerinin yükselmesinin, or-
talama okunulan okul yılını Türkiye 
genelinde yukarı çıkardığı ve endeks 
değeri olarak bölgeler arasındaki 

farkın azalmasına sebep olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca bu sürede, 
hem üniversite okuyanların oranın-
da, hem de akademisyen sayısındaki 
artışlarda açılan yeni üniversitelerin 
il bazında ayrıştırıcı etkisi olmuştur.

Emek Piyasaları Endeksi

İşgücü piyasalarının verimliliği 
ve esnekliği, işgücünün ekonomide 
etkili bir şekilde kullanabilmesi açı-
sından önemlidir. Emek piyasaları-
nın işgücünün esnek olarak hareket 
edebilmesine ve sosyal kırılmalar 
yaratmadan maaş dalgalanmalarına 

açık olması tercih edilir. 
Özellikle genç işsizlik 
oranını artıran işgücüne 
giriş bariyerleri, liyakata 
dayalı olmayan atama-
lar, işgücünde kadın-
erkek hak eşitsizliği gibi 
unsurlar, emek piyasala-
rında verimsizlikle sıkça 
bağdaştırılmaktadır.

Diğer tüm alt en-
dekslerden farklı olarak 
emek piyasası endek-

sinde İstanbul, Ankara ve İzmir 
ilk beşte yer almamaktadır. Büyük 
illerin sıralamada diğer endeks-
ler kadar ön sırada olmamasının 
sebebi, bu illerde işsizlik oranlarının 
yüksek olmasıdır. Emek piyasası 
rekabet endeksinde ilk 5 sırayı 
Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Muğla 
ve Yalova almaktadır. Bu  5 ilin 

güncel
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II) Piyasa Büyüklüğü Endeksi

Bir ekonominin büyüklüğü, ölçek ekonomisinden 
dolayı verimliliği etkileyebilir ve/veya iç piyasasının 
büyüklüğü başlı başına firmaların belirli bölgelerde 
yoğunlaşmalarına sebep olabilir8. Bu sebeple, şehirlerin 
ekonomik büyüklüklerini yansıtabilecek verileri piyasa 
büyüklüğü altında toplanarak bir alt endeks oluşturul-
muştur.  

Alt endeks il bazında krediler, tasarruf ve ticari mevdu-
at, vergi gelirleri, dış ticaret, işyeri sayısı, toplam tarım-
sal üretim ve yıllık konut satışlarından oluşmaktadır.  

Tahmin edilebileceği gibi İstanbul, piyasa büyüklü-
ğü endeksinde çok büyük bir farkla birinci sıradadır. 
İkinci sıradaki Ankara endeks puanı, İstanbul’un üçte 
biridir. İstanbul’un Türkiye ekonomisindeki büyük-
lüğü bir orantısızlık yaratmakta ve piyasa büyüklüğü 
ile rekabet endeksi arasındaki ilişkiyi zayıflatmaktadır. 
Piyasa büyüklüğü endeksi, bileşik rekabet endeksiyle 
korelasyonu en düşük alt endekstir. 

8  Eurostat’ın Bölgesel Rekabetçilik Endeksi’nde ve WEF’in Global Reka-
betçilik Endeksi’nde piyasa büyüklüğü verimlilik artırıcı göstergeler başlığı 
altına eklenmiştir. 

2014 verilerine göre, piyasa büyüklüğü endeksinde 
İstanbul ve Ankara’yı sırasıyla İzmir, Antalya, Bursa 
takip etmektedir. İlk ondaki şehirler 2014 ile 2008 
arasında değişmezken, diğer endekslere göre en az 
hareketliliğin görüldüğü endekstir.  Öte yandan, 
2008-2014 endekslerinin karşılaştırılması, İstanbul ile 
diğer iller arasındaki farkın bir parça daha açıldığını 
göstermektedir. Son 20 ilin 2014 endeksi itibarıyla 
ağırlığı %1 olup, Batı ile Doğu illeri arasındaki farkın 
boyutunu yansıtması açısından önemlidir.

y = 0.5211x + 19.635
   R2 = 0.27154
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III) Finansal Derinlik Endeksi

Bir ekonominin iyi işleyen ve sağlam bir finansal sek-
töre sahip olması, büyüme potansiyelinin kullanılma-
sında önemli bir role sahiptir. Ülkenin tasarruflarının 
verimliliği artıracak yatırımlara yönlendirilmesi önemli 
olduğu gibi, bankacılık sektörünün şeffaf ve güvenilir 
olması rekabet gücünü artırıcı unsurlardır.

İl bazında bankacılık sektörü verileri finansal sektörün 
şeffaf ve güvenilirliği açısından birbirinden farklı bir 
bilgi içermemekle birlikte, bir ilde bankacılık hizmet-
lerine erişimin kolaylığı şehrin rekabet gücünü etkile-
yebileceği için önemlidir.

İl bazında finansal derinlik endeksini oluşturmak 
amacıyla, kişi başına kredi, kişi başına mevduat, işyeri 
başına ticari mevduat, ATM ve şube  sayısı, nakdi 
krediler/mevduat gibi veriler kullanılmıştır.  Verilere 
göre 2008-2014 yılları arasında en hızlı artışların kişi 
başına kredi ve nakdi krediler/mevduat verilerinde 
olduğu dikkat çekmektedir.

Diğer alt endekslere göre finansal derinlik endeksi, 
bileşik endeks ile daha yüksek bir korelasyona sahip 
olduğu ve bu korelasyonun 2008’den 2014’e daha 
da arttığı not edilmelidir.  Bahsedilen dönemde, 
Türkiye’de bankacılık sektörünün geçirdiği büyüme9 
ve ülke içindeki ağırlığı göz önüne alınırsa, finansal 
derinlik endeksinin bileşik rekabet endeksiyle daha 
yüksek bir korelasyona sahip olması şaşırtıcı değil-
dir.  Benzer bir şekilde finansal göstergelerde Türkiye 
ortalamasına göre daha hızlı yükselen illerin, endeks 
puanlarını yükseltmeleri de sektörün gelişimi ile 
uyumludur.

9  2008 yılında GSMH’nın %77’si olan bankacılık sektörü aktifleri, 2014 
sonunda %114’e ulaşırken, krediler 367 milyar TL’den, 1241 milyar TL’ye 
yükseldi.

y = 0.9598x + 1.6472
   R2 = 0.92126
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V) İnsan Sermayesi Endeksi

İşgücünün temel eğitim süresi ve kalitesi, ekonomi-
nin verimliliğinde önemli bir paya sahiptir.  Özellikle 
orta-gelir tuzağında çıkış stratejilerinde eğitim kalitesi 
ve inovasyon ilişkisine yapılan atıflar dikkat çekmekte-
dir11.  

İnsan sermayesini ölçmek için kullanılan endekste 
toplamda yedi veriye göre değerlendirme yapılmıştır. 
İlk dört veri okul öncesinden mesleki liselere öğrenci 
başına öğretmen sayısı ile eğitimin kalitesini ölçmeye 
çalışırken, EDAM’ın 2009 raporunda olduğu gibi 
ortalama bitirilen okul yılı da dahil edilmiştir. Farklı 
olarak ise üniversite okuyanların toplam nüfusa oranı 
ve akademisyen sayıları da insan sermayesi rekabet 
endeksine eklenmiştir. Bu endeksin içinde, uluslararası 
karşılaştırmalarda kullanılan PISA skorları gibi eğiti-
min kalitesine dair bir verinin bulunmaması, endeksin 
niceliksel verilere fazlaca dayanmasına sebep olmakta-
dır.  

11  http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resourc-
es/84797-1154354760266/2807421-1353437734027/Breaking_Out_of_
the_Middle-Income_Trap.pdf

İnsan sermayesi endeksi 2008 ile 2014 arası ortalama-
nın bütün bölgelerde yükseldiği bir alt endeks olarak 
dikkat çekmektedir12. Mecburi eğitim sürelerinin 
yükselmesinin, ortalama okunulan okul yılını Türki-
ye genelinde yukarı çıkardığı ve endeks değeri olarak 
bölgeler arasındaki farkın azalmasına sebep olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca bu sürede, hem üniversite 
okuyanların oranında, hem de akademisyen sayısın-
daki artışlarda açılan yeni üniversitelerin il bazında 
ayrıştırıcı etkisi olmuştur.

12  Detay için Ek II
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y = 0.8685x + 5.3898
   R2 = 0.75436
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V) İnsan Sermayesi Endeksi

İşgücünün temel eğitim süresi ve kalitesi, ekonomi-
nin verimliliğinde önemli bir paya sahiptir.  Özellikle 
orta-gelir tuzağında çıkış stratejilerinde eğitim kalitesi 
ve inovasyon ilişkisine yapılan atıflar dikkat çekmekte-
dir11.  

İnsan sermayesini ölçmek için kullanılan endekste 
toplamda yedi veriye göre değerlendirme yapılmıştır. 
İlk dört veri okul öncesinden mesleki liselere öğrenci 
başına öğretmen sayısı ile eğitimin kalitesini ölçmeye 
çalışırken, EDAM’ın 2009 raporunda olduğu gibi 
ortalama bitirilen okul yılı da dahil edilmiştir. Farklı 
olarak ise üniversite okuyanların toplam nüfusa oranı 
ve akademisyen sayıları da insan sermayesi rekabet 
endeksine eklenmiştir. Bu endeksin içinde, uluslararası 
karşılaştırmalarda kullanılan PISA skorları gibi eğiti-
min kalitesine dair bir verinin bulunmaması, endeksin 
niceliksel verilere fazlaca dayanmasına sebep olmakta-
dır.  

11  http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resourc-
es/84797-1154354760266/2807421-1353437734027/Breaking_Out_of_
the_Middle-Income_Trap.pdf

İnsan sermayesi endeksi 2008 ile 2014 arası ortalama-
nın bütün bölgelerde yükseldiği bir alt endeks olarak 
dikkat çekmektedir12. Mecburi eğitim sürelerinin 
yükselmesinin, ortalama okunulan okul yılını Türki-
ye genelinde yukarı çıkardığı ve endeks değeri olarak 
bölgeler arasındaki farkın azalmasına sebep olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca bu sürede, hem üniversite 
okuyanların oranında, hem de akademisyen sayısın-
daki artışlarda açılan yeni üniversitelerin il bazında 
ayrıştırıcı etkisi olmuştur.

12  Detay için Ek II
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y = 0.8685x + 5.3898
   R2 = 0.75436
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beşeri sermayesi her iki dönem için 
Türkiye ortalamalarının üstünde 
yer alırken, işsizlik ve istihdam 
oranları Türkiye ortalamasından 
daha iyi seviyelere işaret etmek-
tedir. 2008’den 2014’e sıçrama 
yapan illere bakıldığında, Denizli, 
Bolu, Aydın, Uşak ve Manisa’nın 
performansı dikkat çekmektedir. 
Bu illerin işsizlik oranlarında 6 
yıllık süreçte düşüş yaşayan iller ol-
ması dikkat çekicidir. Öte yandan, 
endeks sıralaması gerileyen Bursa, 
Rize ve Trabzon gibi illerde veri-
lerde kötüleşme görülmektedir.

 

Yaratıcı Sermaye Endeksi

Ülkelerin rekabet edebilmeleri 
için teknolojinin yaratıcı kullanımı 
gittikçe önem kazanmaktadır.  Bir 
teknolojinin o ülkenin sınırları 
içinde üretildiğinden daha çok tek-
nolojinin nasıl kullanıldığı verimli-
lik ve rekabet gücünü belirlemek-
tedir. Yaratıcı sermaye endeksinde 
hem teknolojik gelişimine uygun 
altyapının varlığını, hem de inovas-
yon yoluyla rekabet yaratabilecek 
verilere bakıldı. İl bazında patent 
başvuru ve tescil sayıları, akademik 
yayın sayısı, öğretim görevlisi sayısı 
ve üniversite mezun sayıları endek-
se eklenmiştir.  Ayrıca, bilgiye eri-
şimin bir göstergesi olarak internet 
kullanıcı verileri de kullanılmıştır.

Eğitim verilerinde olduğu gibi 
yaratıcılıkla ilgili seçilen verilerin 

hemen hepsinde 2008 ile 2014 
yılları arasında iyileşme görülmek-
tedir.

Sosyal Sermaye Endeksi

Son dönemlerde rekabet gös-
tergelerini verimlilik ve potansiyel 

büyümeyi artıracak 
verilerin yanında, bü-
yümenin kalitesini de 
gösteren sosyal ve çev-
resel göstergelere de 
bağlama eğilimi art-
maktadır.  Bu amaçla, 
Dünya Ekonomik 
Forumu küresel 
rekabet göstergelerine 
sürdürülebilir rekabet 
başlığı altında sosyal 
ve çevresel göstergeler 

de eklemiştir. Bu göstergelerle, 
ülkenin sadece büyüme potansi-
yelinin olup olmadığına değil; kal-
kınmanın yaşanılması istenilen bir 
toplum yaratıp yaratmadığına da 
bakılmaktadır. Eğitim, sağlık, katı-
lım, kültür, güvenlik, gelir dağılımı, 
kadın-erkek eşitliği gibi unsurlar 
şehirlerin rekabet sıralamasında 
önemli bir hale gelmektedir. 

Beşeri sermaye endeksi okuma 
yazma oranının dışında hem 
toplam beşeri sermaye oranı, hem 
de kadın beşeri sermaye oranına 
bakmaktadır. Sağlık endeksinde ise 
il bazında kişi başına hekim sayısı, 
kişi başına hastane yatak sayısına 
ve bebek ölüm hızlarına bakılmış-
tır. 

Bu verilerin dışında güvenlik 
göstergeleri olarak göç hızı ve 

işlenen suç miktarı, 
katılım göstergesi 
olarak sivil toplum 
örgütü sayısı endekse 
dahil edilmiştir. Aktif 
sigortalı çalışan sayısı 
ve turizm göstergeleri 
de sosyal sermaye 
rekabet endeksine 
dahil edilmiştir.  Çev-
re ile ilgili veri olarak 

ise partiküler madde miktarları ve 
atık hizmeti verilen nüfus oran-
ları kullanmıştır. 2014 itibariyle 
hesaplanan endeksteki eksiklik il 
bazında gelir dağılımını ve genç 
işsizlik oranını gösteren bir verinin 
bulunmamasıdır.

Fiziki Altyapı Endeksi

Bir bölgenin fiziki altyapısı, 
ekonominin verimli bir işleyişini 
sağlamak ve kalkınmaya katkıda 
bulunacak sektör ve işkollarının 
gelişiminde kritik bir öneme 
sahiptir. İyi geliştirilmiş bir altyapı 
ile, bölgeler arasındaki mesafelerin 
önemi azaldığı gibi bölgeler ara-
sındaki gelir farkının da azalması 
mümkün olmaktadır.

Kullanılan fiziki altyapı en-
deksinde taşıma ile ilgili olarak 
kilometrekare başına otoyol, 
demiryolu uzunluğunun yanı sıra, 
havayolu ile taşınan yolcu ve yük 
miktarları kullanılmıştır.  Bin kişi 
başına otomobil ve kamyonet veri 
endekse dahil edilmiştir. Ayrıca 
enerji ile ilgili altyapıyı gösterebil-
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IV) Emek Piyasaları Endeksi

İşgücü piyasalarının verimliliği ve esnekliği, işgücünün 
ekonomide etkili bir şekilde kullanabilmesi açısından 
önemlidir. Emek piyasalarının işgücünün esnek olarak 
hareket edebilmesine ve sosyal kırılmalar yaratma-
dan maaş dalgalanmalarına açık olması tercih edilir10. 
Özellikle genç işsizlik oranını artıran işgücüne giriş ba-
riyerleri, liyakata dayalı olmayan atamalar, işgücünde 
kadın-erkek hak eşitsizliği gibi unsurlar, emek piyasa-
larında verimsizlikle sıkça bağdaştırılmaktadır.

Türkiye’de reform süreciyle ilgili konuların başında 
emek piyasası gelmektedir. Hem son yıllarda ekono-
mik büyümenin arzu edilen istihdam artışını sağlaya-
maması, hem de işgücünün vasıfları verimlilik tartış-
malarında darboğazlar olarak görülmektedir. Ayrıca 
kadının işgücüne katılım oranının artmasının da, 
potansiyel büyümenin yükselmesine önemli bir katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Bütün bu konuları birleştirebilmek amacıyla, emek 
piyasalarındaki rekabeti ölçen bir gösterge olarak ille-
rin beşeri sermayeleri de (ortalama bitirilen okul yılı) 
endekse eklenmiştir. Ayrıca, 15-24 yaş arası nüfusun 
toplam nüfusa oranı, işsizlik, istihdam ve işgücüne 
katılım oranları, sigortalı çalışanların toplam nüfusa 
oranı ve net göç hızı gibi veriler de, işgücü piyasa-
sındaki niceliksel ve niteliksel farklılıkları yansıtması 
düşüncesiyle endekse eklenmiştir.  Fakat, 2009 yılında 
yayınlanan endekse göre kadın işgücü ile ilgili verilerin 
artık il bazında yayınlanmaması bir eksiklik olarak kal-
mıştır.  Benzer bir şekilde, il bazında genç işsizlik oranı 
da endeksin gelişmesine yardımcı olacaktır.  

Veriler arasında, net göç hızındaki yıllar arasındaki 
oynaklık dikkat çekicidir. Bu sorunun üstesinden gel-
mek için, net göç hızının üç yıllık ortalaması alınmış-
tır. Buna rağmen, bu verinin standart sapması halen 
diğerlerine göre yüksektir ve emek piyasası verilerinde 
iller bazında hızlı değişikliklere sebep olmaktadır.  
İşsizlik, istihdam ve işgücüne katılım verilerinde 2013 
sonrasından il bazında veri bulunmadığında, TÜİK’in 
eski serisinden 2013 verileri kullanılmıştır.

10  Global Competitiveness Report, chapter 1, WEF

Emek piyasası endeksi toplam rekabet endeksi ile 
korelasyonu en yüksek alt endekslerden bir tanesidir. 
2008’den 2014’e, bu korelasyonun arttığı görülmek-
tedir. Data analizinde, hem beşeri sermayenin hem 
de sigortalı çalışan sayısının işsizlik ve 15-24 yaş arası 
nüfus oranının ters yönlü ilişki çıkması dikkat çekici 
bir sonuç olarak not edilmelidir.

Diğer tüm alt endekslerden farklı olarak emek piyasası 
endeksinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk beşte yer al-
mamaktadır. Büyük illerin sıralamada diğer endeksler 
kadar ön sırada olmamasının sebebi, bu illerde işsizlik 
oranlarının yüksek olmasıdır. Emek piyasası rekabet 
endeksinde ilk beş sırayı Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, 
Muğla ve Yalova almaktadır. Bu beş ilin beşeri serma-
yesi her iki dönem için Türkiye ortalamalarının üs-
tünde yer alırken, işsizlik ve istihdam oranları Türkiye 
ortalamasından daha iyi seviyelere işaret etmektedir.  

2008’den 2014’e sıçrama yapan illere bakıldığında, 
Denizli, Bolu, Aydın, Uşak ve Manisa’nın performansı 
dikkat çekmektedir.  Bu illerin işsizlik oranlarında 6 
yıllık süreçte düşüş yaşayan iller olması dikkat çeki-
cidir.  Öte yandan, endeks sıralaması gerileyen Bursa, 
Rize ve Trabzon gibi illerde aynı verilerde kötüleşme 
görülmektedir.
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sapmanın yüksek olması, bu endeksin farklı yaratıcılık 
göstergeleri ile desteklenmesi gerektiğini göstermekte-
dir. Yaratıcılık endeksinin bileşik rekabetçilik endeksi 
ile korelasyonu kabul edilebilir seviyelerde olmasına 
rağmen, 2008-2014 arasında korelasyonda anlamlı 
bir artış olmamış ve yaratıcılık sermaye endeksinin 
bileşik rekabet endeks sıralamasını etkileme oranı 
yükselmemiştir.  

VI) Yaratıcı Sermaye Endeksi 

Ülkelerin rekabet edebilmeleri için teknolojinin 
yaratıcı kullanımı gittikçe önem kazanmaktadır.  Bir 
teknolojinin o ülkenin sınırları içinde üretildiğinden 
daha çok teknolojinin  nasıl kullanıldığı ekonomilerin 
verimliliğini ve rekabet gücünü belirlemektedir13.  

Yaratıcı sermaye endeksinde hem teknolojik gelişimine 
uygun altyapının varlığını, hem de inovasyon yoluyla 
rekabet yaratabilecek verilere bakıldı. İl bazında 
patent başvuru ve tescil sayıları, yaratıcı sermayenin 
oluşmasına katkıyı artırabilecek unsurlar olduğu için 
akademik yayın sayısı, öğretim görevlisi sayısı ve 
üniversite mezun sayıları endekse eklenmiştir.  Ayrıca, 
bilgiye erişimin bir göstergesi olarak internet kullanıcı 
verileri de kullanılmıştır.  Tübitak’ın il bazında 
AR&GE proje destek verileri de veri setine eklenmiştir.  
Endeksin içindeki en büyük eksiklik, özel sektörün il 
bazında yaptığı AR&GE harcamalarıdır.  

Eğitim verilerinde olduğu gibi yaratıcılıkla ilgili 
seçilen verilerin hemen hepsinde 2008 ile 2014 yılları 
arasında iyileşme görülmektedir.  Özellikle, açılan üni-
versitelerle birlikte artan öğretim görevlisi ve akademik 
yayın sayıları endeksi etkilemektedir. Fakat patent 
başvuruları ve patent tescil verilerindeki standart 

13  Dahlman C., Technology, Innovation and International Competetive-
ness: Challenges for Developing Countries, Industrial Development fort 
he 21st Century, UN, 2007

y = 0.8397x + 6.5741
   R2 = 0.70502
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Toplu sonuçlar, sosyal sermaye endeksinin bileşik 
rekabetçilik endeksi ile kabul edilebilir bir korelasyonu 
olduğunu göstermektedir. Bütün göstergeler birbirleri-
yle zayıf korelasyonlar içinde bulunsalar da, suç verileri 
ve hava kirliliği gibi verilerin diğerleri ile ters orantılı 
çıkması endeksin yönünü doğrulamakta ve bu iki 
göstergenin sosyal sermaye rekabetçiliğini azalttığını 
göstermektedir.  

Sosyal sermaye endeksinde hesaplanan bir alt endeks 
olan beşeri sermaye 2014 endeksinde Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Kırklareli, ve Çanakkale ilk beş 
sırada yer almaktadır. Sağlık endeksinde ise Bolu, An-
kara, Edirne, Isparta, ve Trabzon hastane yatak sayıları 
ve hekim sayılarındaki yüksek seviyelerle ilk beş sırada 
yer almaktadır.  

Bütün bu verilerin birleşiminden oluşan sosyal ser-
maye endeksinde ise en son verilerle Bolu, Ankara, 
Eskişehir, Yalova ve Çanakkale ilk beştedir. Bolu’nun 
büyük illeri geride bırakarak, en yüksek puanı 
almasının sebepleri sağlık endeksindeki performansı, 
düşük suç oranları ve yüksek aktif sigortalı çalışan 
oranıdır. Endeks sıralamasında 2008’e göre hızla yük-
selen tüm illerde suç oranlarının düşmesinin önemli 
bir etkisi olmuştur.  Sosyal sermaye endeksinde en 
hızlı yükselen il olan Çanakkale’de bütün bu verilerin 
dışında beşeri sermaye endeksinde de hızlı bir artış 
göze çarpmaktadır.  

Rekabet alt endeksleri arasında, İstanbul’un sosyal 
sermaye endeksindeki sıralaması diğer endekslere 
göre  daha alt sıralarda yer almaktadır. Bin kişi başına 
işlenen suç oranı 2008 yılında İstanbul’da Türkiye 
ortalamasından düşükken, 2014’te üstüne çıkması da, 
İstanbul’un endeks sıralamasını kötüleştiren bir veri 
olmuştur. Bursa ile beraber İstanbul’un 2008-2014 
yılları arasında sağlık sektörü ile ilgili verilerinde bir 
gerileme olduğu görülmektedir.  
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mek için elektrik tüketim verileri 
kullanılmaktadır. İletişim ağındaki 
temel veriler sabit ve mobil telefon 
hattı verileri ile gösterilmiştir.

2014 fiziki altyapı endeksinde, 
2008’e göre sıralamada daha iyi 
performans gösteren illerin hemen 
hepsinde havalimanlarının açıldı-
ğı veya büyütüldüğü iller olduğu 
gözükmektedir. 

BÖLGELERİN  
2008-2014 İL ORTALAMASI 
KARŞILAŞTIRMALARINA  
GÖRE DEĞERLENDİRMELERİ

KUZEYDOĞU ANADOLU 
n Bölgedeki illerin ortalama 

sıralaması 81 il içinde 61.
n Bölgenin en düşük perfor-

mansı, makroekonomik istikrar 
endeks sıralamasında.

n Bölge en iyi rekabet perfor-
mansını ise yaratıcı sermaye endeks 
sıralamasında gösteriyor.

n Bu endeksin sıralamasında 
2008-2014 arasında bir ilerleme 
göze çarpıyor.

ORTADOĞU ANADOLU
n Ortadoğu Anadolu 

Bölgesi’nin 2014 sıralaması 2008’e 
göre bir parça iyileşme gösteriyor.

n Fakat Bölgenin rekabet 
endeksindeki ortalama sıralaması 
halen 62. 

n İyileşmenin görüldüğü en-
deksler sosyal sermaye, emek piya-

sası ve insani sermaye endeksleri.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
n Güneydoğu Anadolu bölge-

sindeki illerin ortalama sıralaması 
64.  

n 2008-2014 yılları arasında 
makreokonomik istikrar ve piyasa 
büyüklüğünde bir iyileşme göze 
çarpıyor.

n Diğer alt endekslerde anlamlı 
bir değişiklik olmaması yüzünden, 
bölgenin bileşik endeks sıralamasın-
da bir fark ortaya çıkmıyor.

BATI MARMARA
n Batı Marmara’daki illerin 

rekabet endeksi ortalama sıralaması 
18. 

n Bölgenin en rekabetçi olduğu 
alt endeks, insani sermaye. 

n 2008-2014 arasında en fazla 
iyileşmenin görüldüğü endeks sosyal 
sermaye.

EGE
n Ege Bölgesi’ndeki illerin 

rekabet endeksindeki ortalama 
sıralaması 17. 

n 2008-2014 yılları arasında Ege 
Bölgesi’ndeki iller emek piyasasın-
da daha rekabetçi bir sıralamaya 
yükseldikleri görülüyor.

n Öte yandan, Bölgenin yaratıcı 
sermaye rekabetçiliğinde gerileme 
göze çarpıyor. 

DOĞU MARMARA
n Doğu Marmara Bölgesi’ndeki 

illerin ortalama sıralaması 15. 
n Alt endeks bazında, sıralama-

ların en fazla farklılaştığı bölgeler-
den bir tanesi. 

n Bölgedeki iller piyasa büyük-
lüğünde ortalama 34. sıraya sahip-
ken, emek piyasasında 11. sırada.

BATI ANADOLU
n Batı Anadolu Bölgesi’ndeki 

illerin ortalama sıralaması 18. 
n Bölgenin en rekabetçi olduğu 

alan piyasa büyüklüğü. 
n Fakat insani sermaye ve sosyal 

sermaye endekslerinde hafif de olsa 
gerileme göze çarpıyor.

AKDENİZ
n Akdeniz Bölgesi’ndeki illerin 

rekabet endeksindeki ortalama 
sıralaması 36. 

n Bölgenin en rekabetçi olduğu 
alt endeks piyasa büyüklüğü. 

n Makroekonomik istikrar en-
deksinde 2008-2014 yılları arasında 
iyileşme olmakla birlikte, diğer alt 
endekslerde bölge rekabet gücü 
kaybediyor.

n Bölgedeki illerin performansı 
farklılaşma diğer bölgelere oranla 
daha yüksek.

ORTA ANADOLU
n Orta Anadolu Bölgesi’ndeki 

illerin ortalama sıralaması 51. 
n Piyasa büyüklüğü açısından, 

bölgedeki illerin ortalama sıralaması 
37. 

n Orta Anadolu Bölgesi, diğer 
alt endekslerde benzer bir perfor-
mansa sahip değil.

DOĞU KARADENİZ
n Doğu Karadeniz Bölgesi’nde-

ki illerin ortalama sıralaması 18.
n İnsani sermaye endeksinde 

2008-2014 yılları arasında bölgenin 
sıralaması iyileşiyor. 

n Öte yandan piyasa büyüklü-
ğündeki sıralama, toplam rekabetçi-
liği endeksini aşağı çekiyor.

BATI KARADENİZ
n Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki 

illerin rekabet endeksindeki ortala-
ma sıralaması 41. 

n 2008-2014 yılları arasında alt 
endeks sıralamalarında ciddi farklı-
lıklar yok. 

n Sosyal sermaye endeks sırala-
masında bir iyileşme, insani sermaye 
endeks sıralamasında ise gerileme 
göze çarpıyor.
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VIII) Fiziki Altyapı Endeksi

Bir bölgenin fiziki altyapısı, ekonominin verimli bir 
işleyişini sağlamak ve kalkınmaya katkıda bulunacak 
sektör ve işkollarının gelişiminde kritik bir öneme 
sahiptir. İyi geliştirilmiş bir altyapı ile, bölgeler 
arasındaki mesafelerin önemi azaldığı gibi bölge-
ler arasındaki gelir farkının da azalması mümkün 
olmaktadır.  

Kullanılan fiziki altyapı endeksinde taşıma ile il-
gili olarak kilometrekare başına otoyol, demiryolu 
uzunluğunun yanı sıra, havayolu ile taşınan yolcu ve 
yük miktarları kullanılmıştır.  Bin kişi başına otomo-
bil ve kamyonet veri endekse dahil edilmiştir.  Ayrıca 
enerji ile ilgili altyapıyı gösterebilmek için elektrik 
tüketim verileri kullanılmaktadır.  İletişim ağındaki 
temel veriler sabit ve mobil telefon hattı verileri ile 
gösterilmiştir.

2014 fiziki altyapı endeksinde, 2008’e göre sıralamada 
daha iyi performans gösteren illerin hemen hepsinde 
havalimanlarının açıldığı veya büyütüldüğü iller 
olduğu gözükmektedir.  Havalimanı olmayan il-
lerin bu endekste orantısız olarak geride kaldığı fark 
edilmektedir.  Endeksin 2008-2014 yılları arasında 
bileşik endeks ile gerileyen korelasyonları, il bazında 
türetilecek farklı verilerin gerekli olduğunu ortaya 
koymaktadır.      

Altyapı endeksinin ilk beşinde Antalya, İstanbul, 
Muğla, Ankara ve İzmir bulunmaktadır.  Birinciliğe 
yükselen Antalya ve Muğla’nın ortak yönü havay-
olu yolcu ve taşınan yükün hızlı bir şekilde artmış 
olmasıdır.  2014 endeksinde ilk onda yer alan 
Trabzon’da yine benzer bir durum söz konusudur. 8. 
sırada yer alan Eskişehir ise havayolundaki ağırlığı ile 
değil; demiryolu uzunluğu ve 1000 kişi başına düşen 
otomobil oranı ile skorunu yükseltmektedir. 
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y = 0.7521x + 10.165
   R2 = 0.56562
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Sonuç ve politika önerileri

EDAM’ın ilk olarak 2009 yılın-
da yaptığı iller bazında rekabetçilik 
endeksi, bölgesel rekabetçilik kav-
ramının bir örneği olması açısından 
oldukça önemli katkılar sağla-
mıştır.  Bölgesel rekabet kavramı 
2009 yılı raporlarında kısaca şöyle 
tanımlanmıştır: 

Bölgesel rekabetçilik kavramı-
nın temelinde yatan fikir, belirli 
bir bölgede çalışan firmaların 
verimlilik derecesidir ancak böl-
gesel rekabetçilik daha genel bir 
düzeyde, “bölgenin istikrarlı veya 
artan piyasa payı olan firmaları 
çekme ve tutma, aynı zamanda da 
bu firmaların faaliyetlerine katı-
lanlara istikrarlı veya artan yaşam 
standardı sunma yeteneği” olarak 
tanımlanabilir.

Bölgesel rekabette, bir böl-
genin yerel uzmanlaşma ve dışsal 
ölçek ekonomilerinden faydalanma 
kapasitesi bölgesel rekabeti açı-
sından belirleyici olan unsurlardır.  
Bir bölgenin ne kadar rekabetçi 
bir ekonomik yapıya sahip oldu-
ğuna kişi başına gelir göstergesi 
ile bakılmakla birlikte, ekonomik 
başarının sürdürülebilir olması 
da önemlidir. Bu bağlamda gelir 
göstergelerinin yanında o bölgenin 
yaratıcı sermayesi, sosyal olanak-
ları, altyapısı ve hatta fiziki çevre 
kapasite de ekonomik başarının 
sürdürülebilir olmasında gösterge 
kabul edilmekte ve rekabetçiliği 

etkilediği düşünülmektedir.
2014 yılının göstergelerini 

kullanarak yapılan EDAM Reka-
betçilik Endeksi’nde ise, ekonomik 
canlılık ve etkinlik endeksi üçe 
bölünerek, ekonomik etkinlik ve 
canlılığın farklı boyutları yansı-
tılmaya çalışılmıştır. Özellikle 
dışsal ölçek ekonomilerinden ne 
kadar faydalanıldığını göstermek 
amacıyla, piyasa büyüklüğü en-
deksi, finansal piyasaların etkisini 
gösterebilmek amacıyla da finansal 
derinlik endeksi eklenmiştir. 
Ayrıca il bazında ekonomilerin 
dayanıklılığını yansıtması amacıyla 
makroekonomik istikrar endeksi 
de eklenmiştir.

Makro gelişmelerin ve makro 
politikaların, bazı endekslerdeki 
gidişatı etkilediği görülmektedir. 
Bankacılık sektörü kredi hacmi 
gelişmesi, il bazında farklı izdü-
şümleri olmuş ve rekabet en-
deksinde performansların farklı-
laşmasına sebep olmuştur.  Öte 
yandan, mecburi eğitim seviyesinin 
uzatılması, Türkiye genelinde 
eğitim göstergelerinin iyileşmesine 
sebep olmuştur ve insan sermayesi 
endeksi bütün bölgelerde yük-
selmiştir. Açılan üniversiteler ve 
havayolları ise il bazında farklılaş-
maların artmasına sebep olmuştur. 
Ülkenin doğu ve batı bölgesindeki 
iller arasında bütün alt rekabetçilik 
endekslerinde ciddi bir farklılık bu-
lunmaktadır ve bu fark 2008-2014 

yılları arasında anlamlı bir şekilde 
azalmamıştır. Türkiye’de bölgesel 
kalkınma alanında 2010 sonra 
yapılan çalışmalar sıklıkla orta gelir 
tuzağı ve bölgesel farklılıklardan 
bahsedilmektedir. Orta gelir tuzağı 
en geniş tanımıyla, kişi başına 
düşen gelir bakımında ülkelerin 
veya bölgelerin belirli bir gelir 
bandında sıkışıp kalma; üst gelir 
grubuna geçememe durumunu 
ifade etmektedir. Orta gelir tuzağı 
ülkelerin veya bölgelerin üretim 
yapılarıyla doğrudan alakalı olduğu 
ve orta gelir tuzağını aşmak için 
üretim yapısının farklı bileşenleri-
nin analiz edilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. 

Orta-gelir tuzağı riskinde 
bulunmayan; yani gelirini belirli 
bir seviye üzerine çıkarmakta riski 
olmayan bölgeler, 

Orta-gelir tuzağı riski bulunan 
bölgeler: Belirli bir gelir seviyesini 
yakalamış; fakat gelirini daha fazla 
artıramama riski altında bulunan 
bölgeler, 

Orta-düşük gelir grubunda bu-
lunan bölgeler: Türkiye ortalama 
gelirinin yaklaşık yüzde 20-30’una 
sahip bölgeler.

EDAM’ın 2008-2014 yılları için 
yaptığı rekabetçilik endeksi, orta-
gelir tuzağı ile ilgili riskler açısın-
dan hem bölge bazında, hem de 
rekabetçilik unsurları bazında nasıl 
bir ilerleme kaydedildiğini göster-
mesi açısından ilgi çekici sonuçlara 
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geniş tanımıyla, kişi başına düşen gelir bakımında ül-
kelerin veya bölgelerin belirli bir gelir bandında sıkışıp 
kalma; üst gelir grubuna geçememe durumunu ifade 
etmektedir15. TÜRKONFED’in 2012 yılında yaptığı 
çalışmada, bir büyüme problemi olduğu için orta gelir 
tuzağı ülkelerin veya bölgelerin üretim yapılarıyla 
doğrudan alakalı olduğu; ve orta gelir tuzağını aşmak 
için üretim yapısının farklı bileşenlerinin analiz edilm-
esi gerektiği ifade edilmektedir. 

Yine aynı çalışmada Türkiye’nin gelir grupları ve 
üretim yapıları açısından bir bütün olmadığı ve 
bölgesel bazda orta gelir tuzağı ile ilgili farklı reka-
betçilik düzeylerini işaret edebilecek üç kategoriden 
bahsedilmektedir.  

1) Orta-gelir tuzağı riskinde bulunmayan; yani gelir-
ini belirli bir seviye üzerine çıkarmakta riski olmayan 
bölgeler, 

15  Erinç Yeldan, Kamil Taşcı, Ebru Voyvoda, Mehmet Emin Özsan, ‘Orta 
Gelir Tuzağı’ndan Çıkış: Hangi Türkiye?’, TÜRKONFED, Aralık 2012 

2) Orta-gelir tuzağı riski bulunan bölgeler: Belirli bir 
gelir seviyesini yakalamış; fakat gelirini daha fazla 
artıramama riski altında bulunan bölgeler, 

3) Orta-düşük gelir grubunda bulunan bölgeler16 
Türkiye ortalama gelirinin yaklaşık %20-30’una sahip 
bölgeler.

EDAM’ın 2008-2014 yılları için yaptığı rekabetçilik 
endeksi, orta-gelir tuzağı ile ilgili riskler açısından 
hem bölge bazında, hem de rekabetçilik unsurları 
bazında nasıl bir ilerleme kaydedildiğini göstermesi 
açısından ilgi çekici sonuçlara işaret etmektedir. 
Bu sınıflandırmaya göre yapılan EDAM Rekabet 
Endeksi ve alt endeksleri bazında grafikler aşağıda 
gösterilmiştir17. 

16  Orta gelir tuzağı riski bulunmayan bölgeler: Ankara, Kocaeli, Sakarya, 
Bolu, Düzce, Yalova, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 
İzmir
Orta gelir tuzağı riski bulunan bölgeler: Antalya, Isparta, Burdur, 
Çanakkale, Zonguldak, Karabük, Bartın, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, 
Afyon, Kütahya, Uşak, Adana, Mersin, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, 
Gümüşhane, Konya, Karaman, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Kırıkkale, 
Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, 
Çankırı, Sinop
Orta-Düşük gelir grubundaki bölgeler: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, 
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari

17  Gelir gruplamasına göre illerin endeks puanlarının ortalaması alınmıştır.
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işaret etmektedir.
Farklı gelir gruplamasına göre 

yapılan EDAM rekabetçilik endek-
sinin bölgesel bazdaki analizi, yuka-
rıdaki sonuçlarla birlikte şu önemli 
noktalara işaret etmektedir: 

Uygulanan makro politikalar 
ve sektörel gelişmeler, ülke gene-
linde bazı alanlarda rekabetçilik 
alt endekslerinin artmasına sebep 
olmakla birlikte, bölgesel farklı-
lıkların 2008-2014 yılları arasında 
azalmaması makro politikaların 
bölgesel kalkınmada yeterliliğinde 
soru işaretleri oluşturmaktadır. 

Orta-gelir tuzağı riski altındaki 
bölgelerde, rekabetçiliğin en zayıf 
olduğu alanların yaratıcı sermaye ve 
sosyal sermaye gibi işgücü kalitesi-
nin öne çıktığı alt endeksler olması, 
bölgesel reçetelerin gerekliliğini dü-
şündürmektedir.  Türkiye’nin 2011-
2014 döneminde kişi başına gelirini 
artıramamasının, bu bölgelerin yurt 
içinde rekabetçiliklerini artırama-
maları ile paralelliği sorgulanabilir. 

Orta-düşük gelir grubundaki 
bölgelerde ise, rekabetçiliğin en 
zayıf olduğu alanın emek piyasası 
olması, bu bölgelerin yüksek işsizlik, 
düşük istihdam ve işgücüne katılım 
oranlarının etkisi olarak görülebi-
lir.  Orta gelir tuzağı riski altındaki 
bölgelerde olduğu gibi, emek piya-
sasındaki bu durum bu bölgeler için 
yapısal bir bozukluğa işaret etmekte 
olup, bölgesel olarak farklı politika 
tepkilerini gerekli kılmaktadır. Öte 

yandan emek piyasasında verimsizli-
ğe neden olan en önemli eksiklikler-
den biri de işgücünün yapacağı iş ile 
ilgili doğru vasıflara sahip olmasıdır. 
Bu anlamda mesleki eğitim veya 
üniversite lisans öğrencilerinin iş 
başında staj yapmaları ve bunun 
öğrenim kapsamına alınması il ve 
bölgesel farklılıklara göre dikkate 
alınacak önerilerdir.

Türkiye’de bölgesel teşvikler 
muhakkak ki özel sektöre yatı-
rımların artırımı açısından önem 
taşımaktadır. Büyümenin kalitesi-
nin artması için özellikle orta gelir 
tuzağı riskinde olmayan illerde 
teknoloji yoğun alanlara odaklanıl-

ması, orta gelir tuzağındaki illerde 
yüksek gelirli bölgelerle olan ulaşım 
altyapılarının geliştirilmesi ve orta-
düşük, orta-ileri teknolojili üretimin 
desteklenmesi ve düşük gelir tuza-
ğında olan illerde ise geçimlik eko-
nomiden endüstriyel üretime geçişin 
sağlanarak bu bölgeler tarafından 
üretilen ürünlere yönelik talep yön-
lü teşviklerin sağlanması önemlidir.  
Yüksek katma değerli ürünlere 
geçiş politikalarında, illerin orta 
gelir tuzağındaki yerlerine göre 
ekonomik, sosyal, insan sermayesi 
politikaları üretilmesi, ülkemizin 
kısıtlı kaynaklarının verimli kullanıl-
masına önemli olabilecektir.

Öte yandan, bölgesel politika-
ların belki de temel amaçlarından 
birinin bölgeler arasındaki gelir 
eşitsizliğini azaltmak olduğu bilin-
mektedir. 

Bu yapılan analizler, bölge 
bazında rekabetçilik unsurlarının 
gözden geçirilmesinin, üretim 
yapılarının ve refah düzeylerinin 
geliştirilmesinde önemli olduğunu 
göstermektedir. Rekabetçilik en-
deksleri, farklılaşan üretim yapıları-
nın ve refah önceliklerinin dönüşü-
münü göstermede kullanıldığında, 
bölgesel olarak politika yapıcılara 
farklılaşan reçeteler sunma olasılığı-
nı artırmaktadır. EDAM’ın 2008 ve 
2014 yılları için yapılan Rekabetçilik 
Endeksi, yukarıda bahsedilen amaç-
lara hizmet etmede bir araç olarak 
kullanılacağı ümit edilmektedir.
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lkemizde ‘sanayi’ de-
nildiğinde akla gelen 
ilk yerlerden birisidir 
Gebze. Bizim de bu 
sayımızda yolumuz 

sanayi ile özdeşleşen Gebze’de, 
Gebze Plastikçiler OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Erkan 
ve Bölge Müdürü İrfan Ayar ile 
kesişti. 

Adında ‘plastikçiler’ yazmasına 
aldanmayın, GEPOSB bir karma 
OSB olarak Türkiye’nin önde ge-
len sanayi kuruluşlarına büyük bir 
titizlikle ev sahipliği yapıyor. 

Bölge, dört bir yanı ağaçlar 
ve çiçeklerle bezeli, tertemiz ve 
intizamlı yolları ile dikkat çe-
ken sayılı sanayi bölgelerinden 
biri olma özelliği taşıyor. Yoğun 
araç ve insan trafiğinin ardından 
GEPOSB’un kapılarından içeriye 
girdiğinizde sizleri yemyeşil, mo-
dern ve düzenli çevresi ile aldığınız 
havanın bile değiştiği bambaşka 
bir dünya bekliyor. 

Bölge’nin başarılı Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Erkan ile 
GEPOSB’un kuruluşundan bugü-
ne kat ettiği yolu, yapılan çalışma-
ları ve gelecek dönem projeleri 
hakkında görüştük. 

n Bölgenizin kuruluş öyküsünü 
anlatır mısınız?

Organize Sanayi Bölgemiz 1990 
yılında Plastikçiler Yapı Koopera-
tifi olarak kuruldu. Plastik üzerine 
faaliyet gösteren firmalar bir araya 
gelerek bir kooperatif kuruyorlar. 
Hemen ardından yer arayışına 
başlıyorlar ve bu araziyi satın 
alarak planlamalarını yapıyorlar. 
1998 yılında da kooperatifin genel 
kurulunda ‘biz burayı organize 

sanayi bölgesine dönüştürelim’ 
diye karar alınıyor. 2000 yılında 
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
çıkıyor, 2001 yılında da Organize 
Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği 
yayınlanıyor. Biz de o yönetmelik 
yayınlandıktan sonra Bakanlığa 
müracaat ediyoruz. Bölgemiz 
44 sicil numarasıyla Organize 
Sanayi Bölgesi kimliğini kazanıyor. 
Türkiye’de kurulan 44’üncü OSB 
olarak o gün bugündür faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz. 

Bu aşamaya kadar müteşeb-
bis heyet ile yönetilen Bölgemiz, 
gerekli yönetmelikte yer alan 
çoğunluğu sağladıktan sonra genel 
kurulumuza geçti. 

Ü Türkiye’nin sanayi kentlerinin 
başında gelen Gebze’de faaliyet 
gösteren Gebze Plastikçiler OSB, 

çevreye ve ekonomiye kattığı 
değerle göz dolduruyor.

Kocaeli’nde ilklere imza atan OSB:

GEBZE PLASTİKÇİLER 
ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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n Bölgeniz Plastikçiler OSB 
olarak geçiyor ancak karma bir 
Bölgesiniz…

Adımız her ne kadar Plas-
tikçiler Organize Sanayi Bölgesi 
olarak geçiyorsa da aslında 2006 
yılında karma OSB’ye dönüştük. 

n Bölgenizin sektörel yapılan-
ması nasıl?

Bugün Bölgemizde ilaç 
sanayi, gıda, tekstil, makine ve 
plastik sektörlerine yönelik üre-
tim gerçekleştiriliyor. Ama yine 
de plastik sektörü ağırlıklı bir 
Bölgeyiz.  

n Kaç işletmede ne kadar 
istihdam sağlıyor, ekonomiye nasıl 
katkıda bulunuyorsunuz? 

1 milyon 400 bin dönüm alan 
üzerinde yaklaşık olarak 147 tane 
sanayi parselimiz var. Bu parsel-
lerimizin 120 tanesi dolu ve aktif 
halde üretimlerini sürdürüyor. 
Geri kalan 16 tanesinin ise inşaat-
ları devam ediyor. Bunların ara-
sında iskân alıp faaliyete geçme 
sürecinde olanlar da bulunuyor.

Bugün Bölgemizde 11 bin 
kişi çalışıyor. Bu çalışanların 
belki yüzde 80’i Gebze civarında 
ikamet eden insanlardan oluşu-
yor. Dolaysıyla Bölgemizin hem 
Gebze’ye, hem Kocaeli’ne hem 
de Türkiye’ye ekonomik ve sosyal 
katkısı var diyebiliriz. 

Bölgemizin yıllık 2 milyar do-
ların üzerinde cirosu, 470 milyon 

dolar da ihracatı var. Ekonomiye 
ciddi oranlarda katkı sağlamanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. 

n GEPOSB’un ilklerine deği-
nelim biraz da. Örnek olduğunuz 
çalışmalar hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bölgemiz, hayata geçirdiği 
projeler ile ilklere imza atan 
OSB’ler arasında yer alıyor. 

Gebze Plastikçiler OSB, 
Kocaeli’deki OSB’ler arasında 
ilk olarak kendi okulunu yaparak 
Milli Eğitim Bakanlığı’na dev-

reden Bölge’dir. Kocaeli-Gebze 
PAGEV Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisemiz var. Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma Geliştir-
me ve Eğitim Vakfımız; kendi 
üyelerimizin üye olduğu, merkezi 
İstanbul’da bulunan, Türkiye’nin 
bu konudaki en etkin vakfı 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
2002 yılında okulun arsasını biz 
bağışladık. Okulu da PAGEV’in 
Vakfı yaptı. Dolayısıyla buraya 
meslek lisesi kazandırmış olduk. 
12 derslikli okulumuzda bu sene 
de 430 kişi eğitim görüyor. 

Kocaeli’deki ilk ibadetha-
nenin, ilk ortak arıtma tesisinin 
yapıldığı OSB yine bizim Bölge-
mizdir. Dolayısıyla GEPOSB için, 
‘kurulduğu günden bu yana yap-
tığı çalışmalarla kendi bölgesinde 
ilklerin OSB’sidir’ diyebiliriz. 

n Bölgenizin çevre düzenle-
mesi muazzam. Bir OSB’den çok 
hafta sonu gezilecek bir alan havası 
taşıyor. 

Haklısınız, çünkü çevre bizim 
en çok dikkat ettiğimiz konuların 
başında geliyor. Yönetim kuru-
lumuz ve ilgili teknik persone-
limiz bu konuda çok hassaslar. 
OSBÜK’ün geçmiş yıllarda 
çevreci OSB yarışmaları oluyor-
du. 2008 yılında biz bu yarışmada 
ilk 5’e kalarak jüri özel ödülüne 
layık görüldük.

2009 yılında da Çevreci OSB 



Yarışması’nda Türkiye 2’ncisi 
olduk. Çevreye gerçekten saygı 
gösteriyoruz. 

n Plastiğin çevreye olumsuz 
etkilerine ilişkin oluşan yargıyı nasıl 
kırdınız?

Plastik denilince ilk etapta 
insanların aklına çevresel anlamda 
olumsuz etkiler doğuran bir sektör 
geliyor. Biz zaten 1990 yılında 
buraya gelerek kooperatifimizi 
oluşturduktan sonra çok ciddi bir 
tepki ile karşılaştık. Sanayicile-
rimiz bu konuda ciddi emek sarf 
ettiler. Üniversitelerden akademis-
yenlerin katılımıyla konuyla ilgili 
seminerler verdik, toplantılar yap-
tık. Zamanla bu bölgede yaşayan 
insanlar da aslında hiç düşündük-
leri gibi olmadığını, çevreyi kirlet-
mesinden korktukları OSB’mizin, 
çevre ödüllerini toplayan bir yer 
haline geldiğini gördüler. 

Basın aracılığı ile yapmaya 

çalıştığımız bilgilendirmeler ve 
Bölge’de yürüttüğümüz faaliyet-
ler de kamuoyuna duyuruldu. Ne 
bir çöpümüz ne pis suyumuz ne 
de hava kirliliğimiz yaşanmadığı 
gibi, civarın nefes alınabilecek 
yerlerinden birisi olduk ve nihayet 
bahsettiğimiz ön yargıları kırmayı 
başardık. Ancak şunu da göz ardı 
etmemek gerekir; gerçekten çevre-
mizde gördüğümüz her şeyin belki 
de yüzde 70-80’inde plastik kul-
lanılıyor. Aslında plastik o kadar 
değerli ki; bir tane bacalı sanayi 
yoktur bu sektörde. Bir de bu sek-
töre yönelik faaliyetlerini sürdüren 
sanayici bir gram plastiğini atmaz, 
geri dönüşümlü kullanır. 

n Sanayicilerinize sağladığınız 
hizmetlerden bahseder misiniz?

Organize Sanayi Bölgeleri tek 
durak ofis mantığıyla çalışır. Bele-
diye hizmetinin tamamını OSB yü-
rütür. Buna elektrik, su, doğalgaz 
da dâhildir. Yani sanayici sadece 
kendi işine adapte olur. Burada 
amacımız sanayicimize bu konular-
da daha hızlı hizmet vermektir. 

‘Sanayici üretime odaklansın, 
geriye kalan konularla ilgilen-

mesin, onları biz düşünüp ta-
mamlayalım’ mantığı ile çalışırız. 
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü 
binamızı 7 bin metrekare alana 
sahip olacak şekilde yaptırdık. 
Devlet teşviklerinden yararlanmak 
isteyen sanayicilerimize yol gös-
tererek, proje yazımı konusunda 
onlara destek olmak amacıyla bir 
birim açmayı planlıyoruz. Bu-
nun yanında GEPOSB Akademi 
adı altında bir birim oluşturduk. 
Gebze Teknik Üniversitesi ile 
yerinde eğitimi içeren bir protokol 
imzaladık. Bu amaçla bir eğitim 
alanı oluşturduk. Bölge çalışanları 
üniversiteye gitmeden iş çıkışında 
buraya geliyorlar ve akademisyen-
ler Bölge Müdürlüğü binamızda 
çalışanlarımıza eğitim veriyor. Şu 
anda ikinci yarıyıldalar. İşletme 
üzerine yüksek lisans yapıyorlar. 
Bunun ardından talebe göre farklı 
branşlarda teknik lisans program-
ları açacağız. Şu anda işletmeciler-
den 18 tane öğrenci var. İşten çıkıp 
burada dersini görüyor ve ardın-
dan da evine gidiyorlar. 

Dışarıya da hizmet veren kon-
ferans salonumuz da tüm detaylar 

vitrin
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GEPOSB Başkanı 
Osman Erkan:
“Plastikçi 
olarak buraya 
geldiğimizde 
ciddi bir tepki 
ile karşılaştık. 
Zamanla 
bu bölgede 
yaşayan insan-
lar düşündükleri 
gibi olmadığını, 
OSB’mizin 
çevreyi kirlet-
mek yerine 
çevre ödüllerini 
toplayan bir yer 
haline geldiğini 
gördüler.”
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düşünülerek yapıldı. Konferans 
salonumuzda tiyatrolar, seminer-
ler, söyleşiler, konferanslar, top-
lantılar yapmayı planlıyor, bunlar 
üzerinde çalışıyoruz. Bölgemizde 
üretim yapan firmalarımızın bil-
gilerinin ve numunelerinin yer al-
dığı bir sergi alanımız da mevcut. 
Gelen misafirler burayı gezerek, 
Bölge’deki firmalar ve üretimleri 
hakkında bilgi edinebiliyorlar.  

n OSB arazisini genişletme 
şansınız var mı? Bu konuda çalış-
ma yürütüyor musunuz?

Bizde ciddi bir arazi sıkıntısı 
var. Talep çok fazla geliyor. An-
cak elimizde arsamız yok. Bir de 
arsa fiyatları yüksek. Bizdeki imar 
durumu arsanın yüzde 50’sinde 
üretim alanı kurmaya yönelik. 
Dolaylısıyla 10 bin metrekare 
arsa alan sanayici 5 bin metreka-
resine fabrika kurabiliyor. Buna 
rağmen rağbet çok fazla. Çünkü 
sanayici sadece fabrika kuruyor, 
tüm hizmetler OSB tarafından 
ayağına getiriliyor. Dolayısıyla 
sanayiciler belli bölgelerde bir 
araya geliyor. Birbirleri ile irtibat 
kurarak işlerini geliştiriyorlar. 

Biri diğerinin ihtiyacını üreti-
yor, farklı kanallar da üretimi 
ve ihracatı arttırıyor. OSB’lerde 
böyle bir vizyon var. Dolayısıyla 
gelenler de büyüyor ve geniş-
lemek istiyor. Bizim sıkıntımız 
da burada başlıyor. Katılımcı 
10 dönüm, 20 dönüm yer alıyor, 
yarısını kullanabiliyor. Ciddi 
rakamlar ödeyerek satın aldığı 
arsasının yarısı boş olarak atıl bir 
halde karşısında duruyor. Sanayi-
ci alanını genişletmek istiyor, biz 
kurallar gereği izin vermiyoruz. 

Bu değiştirilmeyecek nitelikte 
bir kanun değil. ‘Yangın yolunu 
ayır, kalan alana üretim tesisini 
kur’ diye değiştirseler yasaları, 
hem sanayici hem de ülkemiz 
kazanır. Ama bu bile sıkıntıları-
mızı çözmeye yetmiyor.  Yetişmiş 
elemana ulaşılabilirliğe, yedek 
parçaya, merkeze yakınlığa ve 
lojistik avantajlara göre sanayici 
ciddi paralarla arsa alıyor, üzeri-
ne büyük rakamlarla fabrikalar 
kuruyor. Büyüyüp genişleme 
fırsatı bulamayınca sorununu 
dile getiriyor. Boş olan OSB’lere 
gitmeleri konusunda öneriler 

alıyorlar. İyi de işlerini ve çalışan-
larını belli bir düzene yerleştiren 
katılımcı neden başka yerde farklı 
bir tesis açsın? Hem kontrol hem 
de kolaylık anlamında sanayiciyi 
zora sokuyoruz. Sanayici istiyor ki 
yeni fabrika alanı da yanı başında 
olsun, büyüyecekse aynı alanda 
büyüsün. Bu sorun, Türkiye’deki 
OSB’lerin ortak problemidir.  

Bir de fabrikasını kiralamak 
isteyen sanayiciler konusunda 
sıkıntı yaşamaktayız. 20 bin met-
rekare kapalı alana sahip fabrika 
yapmış bir sanayici düşünün: 
Olur ya zamanla işleri iyi gitmiyor 
ve fabrikanın bir katında işlerini 
sürdürmek ona yetiyor. Diğer boş 
kısımları da kiraya vermek istiyor 
istemesine ama kanun ve yönet-
melikler buna izin vermiyor. Be-
lediyeler sanayicilere, ‘OSB’lere 
gidecek, şehirden çıkacaksınız’ 
diyor, diğer yandan OSB’lerdeki 
fabrikalar boş bir şekilde ne 
sahibine ne de orayı kiralayarak 
üretim yapmak isteyen üreticiye 
fayda sağlamıyor, ekonomimiz 
kaybediyor.  

n OSBDER’in çalışmaları hak-
kında neler söylemek istersiniz?

Ben hem OSBÜK’ün top-
lantılarına hem de OSBDER’in 
toplantılarına katılıyorum. 
OSBDER’de sıkıntılar çok daha 
iyi irdeleniyor diyebilirim. Çözüm 
konusunda da ilgili birimlerden 
destek alıyorlar ve toplantıları 
da verimli geçiyor. Basından da 
yakın olarak takip ediyorum; 
OSBDER’i Bakanlıklarımız 
gerçekten dikkate alarak çözüm 
üretmeye çalışıyorlar.   

n Üretim Reform Paketi’ne iliş-
kin değerlendirmelerinizi alabilir 
miyiz?

Üretim reform paketinin sanayi-
ci için olumlu yönleri var ancak eleş-
tirilecek noktaları da var. Örneğin 
grup şirketi koyma mantığının kaldı-
rılması gerektiğini düşünüyoruz. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ DERNEĞİ DERGİSİ 
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DO, CIO ve 
CTO’ların atanması 
ile Tepe Yönetim 
Takımlarına dijital 
teknik ve işbilgisi 

akışı gün geçtikçe artıyor. Bu bilgi 
ışığında, Amrop, 11 ülkede (Avrupa 
ve Amerika’da) halka açık en büyük 
110 şirketin Yönetim Kurulları-
nın dijital yetkinliklerini ve 1280 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nin 
profesyonel tecrübelerini inceledi.

Bu çalışmadan ortaya çıkan 
temel bulgular:

n Teknoloji şirketlerinde Yöne-
tim Kurulu Üyelerinin yüzde 36’sı 
dijital yetkinliklere sahip. Finlan-
diya bu anlamda en yüksek orana 
sahipken, en düşük oran Fransa’ya 
ait. ABD üçüncü en düşük ülke ola-
rak gözlendi. “İcrada Görevli Olan 
Yönetim Kurulu Üyeleri” teknoloji 
/ dijital yetkinlik havuzunun yüzde 
23’ünü temsil ediyor.

n Teknoloji alanında faaliyet 
göstermeyen şirketlerde Yönetim 
Kurulu Üyelerinin yüzde 5’i dijital 
yetkinliklere sahip.  Danimarka’da 
bu oran yüzde 2 ile en düşük, 
İspanya yüzde 8 ile en yüksek olarak 
gözlenmektedir.

n Dijitalleşmenin hayati olduğu 
sektörler, yetersiz donanıma sahip-
ler. Tüketim Malları ve Perakende 
(yüzde 5), Finansal Hizmetler 
(yüzde 4) ve Sağlık Hizmetleri 

C

Amrop’un 11 ülkedeki araştırması, Yönetim Kurul-
ları’nın dijital dönüşümle başa çıkmak için gereken 
kilit yetkinliklere henüz sahip olmadığını gösteriyor. 

Yöneticiler dijital 
dönüşüme hazır mı?



(yüzde 7) sektörlerindeki Yönetim 
Kurulları’nda dijital profillerin 
dramatik olarak düşük oranda 
olduğu görülmektedir.

n Finansal yetkinlikler, dijital 
yetkinliklere kıyasla üç kat daha 
yaygın. Finansal Hizmetler sektö-
rünün dışındaki Yönetim Kurulu 
Üyelerinin yüzde 16’sı finansal 
yetkinliklere sahip.

n Listedeki sadece 4 şirkette 
resmi bir Teknoloji Komitesi/Di-
jital Komite olduğu belirlendi. Bu 
nedenle, bu alanda önemli rol  ve 
sorumluluk düşüyor.

Amrop’un Yönetim Kurulu Üye-

leriyle gerçekleştirdiği görüşmeler şu 
sonuçları ortaya çıkardı:

n Dijital dönüşüm ve inovas-
yon “kurumsal garajlar” gerek-
tirmekte: Dijital Yönetim Kurulu 
Üyeleri hem rol model  hem de 
katalizörlerdir. İnovasyon, yeni iş 
modelleri, yeni ortaklıklar yaratır, 
taze ve yeni lider yeteneklerini ka-
zandırırlar. Bazı kuruluşlar, açıklık 
ve inovasyon üzerine inşa edilmiş 
“kurumsal garajlar” oluşturuyor-
lar.

n Dijital transformasyon ile 
çevrimiçi güvenlik riski iç içe: 
Yönetim Kurulları için çevrimiçi 
güvenlik büyük bir öncelik taşıyor, 
fakat bunun tam olarak ne anlama 
geldiği konusunda anlayış eksikliği 
var. Güvenlik ihlalleri BT altya-
pısına, kurum finansallarına ve 
şirketin saygınlığına zarar verir-
ken  “bulut bilişim”, veri birleş-
tirme, mobil teknoloji ve sosyal 
medya alanlarında hızlı yenilikler 
gerçekleşiyor.

n Dijitalleşme ve dönüşüm, 
risk toleransı olan bir kültür 
gerektirmekte: Yönetim Kurul-
ları, güncel ve yenilikçi kalmak 
niyetindelerse, risk yönetimini  ve 
dijital inovasyonu dengelemeleri 
gerekiyor.

n Dijital güzergahta adım 
adım ilerlenmekte: Çoğu Yöne-
tim Kurulu Üyesi süreçleri basit-
leştirmek ve var olan BT sistem-
lerini optimize etmek istiyor. Bu 
bağlamda iki hedef ortaya çıkıyor: 
Ürün ve hizmetlerin daha etkin 
dağıtımı ve müşterilerle daha iyi 
ilişkiler kurmak.

n Yönetim Kurulu Başkanla-
rı, yönetim kurullarının dijitali-
zasyonda beklenenin altında per-
formans gösterdiğini belirtiyor: 
Dijital değişim genellikle BT ve/
veya Finans tarafından aşağıdan 
yukarıya şeklinde gerçekleşti-
rilmektedir. Halbuki Yönetim 
Kurulu, stratejileri, tepe yöne-

timi ve operasyonları birbirine 
bağlayarak bu değişime liderlik 
etmelidir. Bu konuda yönetim 
koçluğu ve yıllık dijital strateji 
toplantıları yapmak iki çözüm 
olarak sunulabilir.

n Dijital yatırımlar bilanço-
yu dengeliyor: Şirketler finansal 
kaynaklarını, bir taraftan dijital 
güvenliğe, diğer taraftan hizmet 
inovasyonuna  uzanan geniş bir 
yelpazede farklı alanlara yönlen-
diriyor. Performans optimizasyo-
nu (ve geliştirilmiş veri toplama/
işleme) bu alandaki en güncel 
başlık.

n Dijital yönetim kurulu 
üyelerinin geniş tecrübeye sahip 
olmaları tercih ediliyor: Dijital 
Yönetim Kurullarında 30’lu yaşla-
rının başında ve tam anlamıyla 
dijital profile sahip olan bireyler 
olmakla birlikte azınlıkta bulunu-
yor (Yönetim Kurullarının Dijital 
profilli Üyelerinin genel YK yaş 
ortalamasının 10-15 yıl genç olma 
eğilimine rağmen.) Bu noktada 
en iyi oyuncular “T-profiline 
sahip” olanlar; büyük ölçekli BT 
tecrübesine sahip, kültür değişimi 
ve uluslararası liderlik takımında 
bulunmuş ve aynı zamanda sta-
tükoya meydan okuyacak yeterli 
İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu 
tecrübesine sahip.

Amrop Teknoloji ve Medya 
Grubu’nun Global Lideri Niels 
Bentzen’a göre, “Yönetim Ku-
rullarında dijital temsiliyet henüz 
başlangıç aşamasında. Önümüz-
deki 3 yıl içinde önemli bir artış 
olmasını öngörülüyor. Yönetim 
Kurulu yapıları değişim geçirmek 
zorunda ve bu yeni, farklı profille-
rin Yönetim Kurullarına entegre 
edilmesi anlamına geliyor.”

Raporun tamamını indirmek 
için: http://www.amrop.com/tho-
ught_leadership ziyaret edebilir-
siniz.

Kaynak: Amrop Türkiye
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İstanbul Anado-
lu Yakası Organize 
Sanayi Bölgesi, sosyal 
ve kültürel etkinlikleri 
çerçevesinde Kişisel 

Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgö-
ren ile sanayicileri buluşturdu.

İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’nin sosyal-kültürel etkinlikleri 
çerçevesinde düzenlenen, Ahmet 
Şerif İzgören’in konuşmacı olarak 
yer aldığı, üst düzey yönetici ve 
öğrencilerin katılım sağladığı “Sizin 
dükkan torunlara kalır mı” konu-
lu seminer, Sabancı Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Eğitime verdiği önem ile dikkat 
çeken İstanbul Anadolu Yakası 
OSB Başkanı Murat Çökmez, 
kurumsal çalışmalar ekseninde yıl 
boyunca tüm katılımcılara açık ve 
ücretsiz olan seminerler organize 
ederek, iş hayatına ve ülkemize 
gelişim konusunda katkı sağlamak 
için bu tür çalışmalar içinde olduk-
larını belirtti.

Kişisel gelişim ve girişimcilik 
üzerine birçok kitabı bulunan, yurt 
içi ve yurt dışında pek çok semi-
ner veren Ahmet Şerif İzgören, 

“Bu dünyada ayakta kalabilenler 
yataktan kalktığı andan itibaren 
istedikleri koşulları arayan ve 
bulamadıkları takdirde onları 
yaratanlardır” diyerek girişimcilik 
konusundaki tecrübelerini katılım-
cılar ile paylaştı.

İzgören, yaklaşık iki saat süren 
seminerde; iletişim, kurum kültürü, 
bilgi ve şirket içi uygulamalar hak-
kında dinleyicilere bilgi aktardı.

İAYOSB Başkanı Murat 
Çökmez tarafından Ahmet Şerif 
İzgören’e seminer anısına bir plaket 
takdim edilirken, İzgören katılımcı-
lara kitaplarını da imzaladı.

K

“Sizin dükkan torunlara 
kalır mı?”

İAYOSB’de istihdam fuarı
Sanayi sektörünün 60 öncü kuruluşu ile yüzlerce 

kişiye iş ve kariyer fırsatları sunan İstihdam Fuarı 
ziyaretçilere kapılarını açtı. İstihdam Fuarı’nın açılışı, 
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Çökmez, Tuzla Belediye-
si Başkan Yardımcısı Mehmet Çelikel, Tuzla İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İŞKUR Tuzla Şube 
Müdürü Fahri Acar, firmaların İK yöneticileri ve ziya-
retçiler ile gerçekleştirildi. Tuzla İstihdam Fuarı’nın 
açılışının ardından ilçe protokolü stantları gezdi. İK 
yöneticileri, günün ilk saatlerinden itibaren oluşan 
yoğunluktan duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi. 
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akine İhtisas Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan Enka Mesle-
ki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, 

ABD, Kanada, İsrail, Meksika, 
Avustralya, Çin, Brezilya, Şili, 
Dominik Cumhuriyeti, Hollan-
da, İngiltere, Tayvan, Singapur 
ve BAE’nden 250 binden fazla 
öğrencinin katıldığı, her yıl düzen-
lenen First Robotics Competition 
(FRC) yarışmasına katıldılar. 
Bu yıl Amerika’nın Los Ange-
les kentinde düzenlenen liseler 
arası yarışmada Enka Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, seçmiş 
oldukları tema ile ülkemize Jüri 
Özel Ödülü’nü kazandırdılar.

akine İhtisas 
Organize Sanayi 
Bölgesi, örnek 
olacak bir sosyal 
sorumluluk 

projesi başlatarak, Kızılay’ın 
kan stoklarına süreklilik 
sağlanmasına destek oldu. 

Makine İhtisas OSB Bölge 
Müdürlüğü ve Kızılay tara-
fından ortaklaşa düzenlenen 
kan bağışı kampanyasında, 
OSB bünyesindeki tüm firma 
çalışanları yoğun bir şekilde 
katılım sağlayarak destek 
verdi.

Bölgedeki çalışan sayısı-
nın yaklaşık yüzde 10’unun 
katılımı ile toplam 500 kişi 
kan bağışında bulundu.

2017 yılının Eylül ayında 
Kızılay’a kan bağışı deste-
ğinin artan bağışçı sayısı ile 
tekrarlanması planlanıyor.

M

M

ENKA Okulları  
FRC Robot Takımı

KIZILAY’A  
KAN BAĞIŞI  

DESTEĞİ



alışma 
ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı 
Avrupa ve 

Mali Yardımlar Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde   
“Dezavantajlı Kişilerin Sosyal 
Entegrasyonu İle İstihdam 
Edilebilirliklerinin Geliştiril-
mesi Hibe Programı” çerçe-
vesinde Aydın ASTİM Orga-
nize Sanayi Bölgesi tarafından 
yürütülmekte olan “Herkes İkinci 
Bir Şansı Hakeder” projesi ile 
Aydın Cezaevindeki hükümlülere 
Mesleki Eğitim Kursları verilmeye 
başlandı.

Proje hakkında dergimize bilgi 
veren Aydın ASTİM OSB Bölge 
Müdürü ve Proje Koordinatörü 
Erdem Bilgili, dezavantajlı grupla-
rın sorunları hakkında farkındalık 
yaratarak  onlara karşı olan ve 
işgücü piyasasından dışlanma ile 

so-
nuçlanan 

ayrımcılıkla mücadele etmek 
için çalışmalar hazırladıklarını, 
cezaevinde bulunan tutuklu erkek 
mahkumların ve sosyal yardımlaş-
ma vakıflarına kayıtlı dezavantajlı 
kadınların sosyal entegrasyonu 
ve istihdam edilebilirliklerinin 
arttırılmasına katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini belirtti.

ASTİM OSB tarafından yürü-
tülen projenin diğer ortaklarının 
Aydın Valiliği, Aydın Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Aydın OSB ve Ok 

Kardeşler Treyler San. ve 
Tic. A.Ş.  olduğunu bildiren 
Bilgili, proje bünyesinde 
cezaevindeki 50 hüküm-
lüye “Gaz Altı Kaynak-
çılığı”  ile “Sac ve Metal 
Mobilyacılığı” kursları-
nın verildiğini, Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı’na 
kayıtlı 50 dezavantajlı 

kadına da “Hasta ve Yaşlı 
Refakatçılığı” ile “Düz Dikiş 
Makinası” kurslarının verileceğini 
bildirdi.

Çeşitli sebeplerle suça karışmış 
ve toplum önünde dezavantajlı 
duruma düşmüş kişilerin alacakları 
mesleki eğitim kursları ile mah-
kumiyetleri sonrasında Organize 
Sanayi Bölgelerinde istihdam 
edileceğini ve yeniden topluma 
kazandırılacağını belirten Bilgili, 
bu projeyi çok önemsediklerini 
ve projenin yürütücüsü olmaktan 
memnuniyet duyduklarını söyledi. 

Ç

Hükümlüler meslek 
sahibi olacak

osblerden
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vrupa Birliği 
(AB) ülkelerinin 
Türkiye'ye yönelik 
uluslararası doğru-
dan yatırım tutarı, 

bu yılın Ocak-Nisan döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 42 artarak 1,7 milyar dolara 
yükseldi. İlk sırayı 961 milyon 
dolarlık yatırımla İspanya alırken, 
bu ülkeyi 209 milyon dolarla Bel-
çika, 123 milyon dolarla Almanya 
izledi.

Ekonomi Bakanlığı verilerin-
den derlenen verilere göre, 15 
Temmuz darbe girişiminin etkileri 
ve Bakanların bazı AB ülkelerin-
de yaşadığı olumsuzluklara karşın 
hükümetin ekonomiyi korumaya 
yönelik tedbir ve teşvikleri, özel-
likle AB ülkelerinden Türkiye'ye 

yönelik uluslararası doğrudan 
yatırım girişini artırdı.

AB ülkelerinden Türkiye'ye 
yönelik uluslararası doğrudan 
yatırım sermaye tutarı, bu yılın 
Ocak-Nisan döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
42 artarak 1,2 milyar dolardan 
1,7 milyar dolara çıktı. Bu ülkeler 
arasında ilk sırayı 961 milyon 
dolarlık yatırımla İspanya aldı. 
İspanya'yı 209 milyon dolarla Bel-
çika, 123 milyon dolarla Almanya, 
114 milyon dolarla Avusturya, 15 
milyon dolarla Fransa, 122 milyon 
dolarla Hollanda, 25 milyon do-
larla İngiltere, 22 milyon dolarla 
İtalya ve 131 milyon dolarla ise 
diğer AB ülkeleri takip etti. Asya 
ülkelerinin Türkiye'ye yönelik 
yatırım tutarı da önemli oranda 

arttı. Bu yılın ilk 4 ayında geçen 
senenin aynı dönemine göre 
sermaye girişi Asya ülkelerinden 
yüzde 140 artışla 362 milyon do-
lardan 870 milyon dolara, Körfez 
ülkelerinden yüzde 414 artışla 107 
milyon dolardan 550 milyon do-
lara çıktı. Türkiye'de söz konusu 
dönemde uluslararası doğrudan 
yatırım girişleri yüzde 2 artarak 
3 milyar 604 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Uluslararası doğru-
dan yatırım girişlerinin sermaye 
kalemi ise yüzde 77 artarak 2,6 
milyar dolara çıktı. Aynı dönemde 
Türkiye'ye giren yatırım tutarı 
ise yüzde 48,4 artarak 2,7 milyar 
doları buldu. Yatırım girişinin 
sektörlere göre tutar dağılımında 
ilk sırayı mali aracı kuruluşların 
faaliyetleri aldı. 

A

AB yatırımda yine 
Türkiye'yi seçti
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inansman zorlukları, 
kur dalgalanmaları, 
sosyal ve siyasal dalga-
lanmalar, terör belası 
ve jeopolitik kaynaklı 

ağır sorunların altında sanayicinin 
başarma azmi ve kararlığı çıktı.

Ancak, sanayiye yatırım konu-
sundaki devam eden isteksizlik, 
sanayimizin gelecek planlarını 
olumsuz etkileme riskini yaratmak-
tadır. Sanayi kuruluşlarımızın mali 
yapılarındaki borç görünümlerinden 
doğan tedirginlik devam etmektedir. 
Yıllardır olduğu gibi 2016 rakamları 
da verimlilik alanında hala atılması 
gereken pek çok adım olduğunu 
göstermiştir.

Türk sanayisinde sektörler ara-
sındaki makas gittikçe açılmaktadır. 
Bazı sektörler ekonominin çekiş 
gücü olurken, bazı sektörlerde ciddi 

bir duraksama görülmektedir. Bu 
durum sanayimizin yapısal denge-
sini ve ahengini tehdit eder bir hale 
gelebilir.  

Karlılık 2015’e göre tutar olarak 
da oran olarak da arttı 

İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun 2015 yılındaki toplam 
faaliyet karı 44,1 milyar TL iken 
2016 yılında bu tutar yüzde 18,6 
artışla 52,4 milyar TL’ye çıkmıştır. 

Bu kuruluşların faaliyet karlılık 
oranları ortalaması 2015 yılında yüz-
de 8,7 iken 2016’da yüzde 9,4 olarak 
gerçekleşmiştir.

Bu listede Borsa İstanbul Pay 
Piyasasında işlem gören 74 şirketin 
de gerçekleşen üretimden satışları 
162,9 milyar TL ile liste toplamının 
3’te 1’ini oluşturmaktadır.   

Kamu kuruluşlarının varlık 

satışlarından oluşan karlar, bü-
yük sanayi kuruluşlarının toplam 
satış karlılıklarını yüzde 20, aktif 
karlılıklarını ise yüzde 15 oranında 
yukarıya taşıdı.

İlk 500 içinde yer alan 11 kamu 
kuruluşu üretimden satışlardaki 
payını yüzde 4,5 da korurken, satış 
karlılığında artışa yüzde 14,4 lük 
katkı verdi. 

Bir önceki yıla göre özel 
şirketlerin satış karlılığı yüzde 7,7 
artarken, bu oran kamu şirketlerin-
de yüzde 134’e yaklaştı. 

Kamu şirketlerinin ilk 500 için-
deki payı yüzde 2,2.  

Kamu şirketlerinin ilk 500’ün 
toplam karlılığı içindeki  payı yüzde 
21,1.

Kamu şirketlerinin ilk 500’ün 
yarattığı katma değerin içindeki payı 
yüzde 12. 

F

İSO 500 Büyük 
Raporu ne diyor?
İstanbul Sanayi 
Odası tarafından 
açıklanan İSO 
500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırması, 
sanayide verimliliğin 
artırılması konusun-
da atılması gereken 
adımlar olduğunu 
gösterdi.



Yaratılan bu katma değerde 
dikkat çeken bir nokta vardır. 
O da bir önceki yıla göre katma 
değerdeki artış özel sektörde yüzde 
18,5 olarak gerçekleşirken, kamu 
şirketlerinde bu oran yüzde 88,6 
düzeyine çıkmıştır. Katma değer-
de kamu tarafından yaratılan bu 
artışın rekabetçi piyasa şartları 
altında fiyatların kamu tarafından 
yönlendirmesi neticesinde mi oldu-
ğu tartışılmaktadır.

Esas faaliyet karlarının  
yarısı finansmana 

2015 yılında finansman gider-
lerinin faaliyet karı içindeki payı 
yüzde 63,4 iken 2016 yılında bu 
oran yüzde 55,4’e düşmüş. Bu ‘ilk 
500 sanayi kuruluşunda etkin bir fi-
nansman yönetimi gerçekleştirildi’ 
olarak değerlendirilebilir. Bu iyi-
leşmeye rağmen yine de sanayici-

lerin elde ettikleri 52 milyar TL’lik 
esas faaliyet karının yarısından 
fazlasının finansman gideri olarak 
kullanıldığını görmekteyiz  (Dünya 
ortalaması yüzde 16 dolaylarında 
seyretmektedir)

Finansman giderleri 2016’da 
yüzde 3,6 artışla 29 milyar TL’ye 
gelmiştir. Yani tutar bazında 
artmış, faaliyet karı içindeki payı 
düşmüştür. Aynı şekilde finansman 
giderlerinin net satışlara oranı da 
yüzde 0,3 düşerek yüzde 5,2’ye 
gelmiştir. 

2015 yılında 62 milyar TL olan 
FAVÖK büyüklüğü ise,  2016 yılın-
da yüzde 22,8 artarak 76,1 milyar 
TL olarak gerçekleşmiştir.  

Son 10 yılın en kötü       
borç/özkaynak dengesi  

İlk 500 sanayi kuruluşunda 
özkaynak oranı yüzde 38,1’de kalır-
ken, borçluluk oranı da yüzde 61,9 
seviyesine çıkmış. 

İlk 500 Sanayi Kuruluşu’nda 
son 10 yılda öz kaynaklar aleyhine 
bozulan bir denge olduğuna dikkat 
çekilmiştir.2007 yılında kaynak 
yapısı içindeki borçların payı yüzde 
45,2 iken, 2016 yılında bu oran 
yüzde 61,9’a yükselmiştir. Aynı 
dönemde öz kaynakların payı da 
yüzde 54,8’den yüzde 38,1’e düş-
müştür. Bu rakamlar son 10 yılın 
en bozuk borç/öz kaynak ilişkisini 
göstermektedir.

İlk 500 sanayi kuruluşunun 
mali borç yükü ise 2015 yılında 175 
milyar TL iken 2016 yılında yüzde 
18,8’lik artışla 207 milyar TL’ye 
yükselmiştir. 2016 yılı üretimden 
satışların oranı 2015 yılına göre 
yüzde 8,8 artışla 490 milyar 45 mil-
yon TL’ye ulaşmıştır. İlk 500’teki 
ilk 50 şirketin üretimden satış-
lardaki payı 2015’de yüzde 48,8 
iken, 2016’da bu pay yüzde 49,2’ye 
çıkmıştır.

Dev sanayi kuruluşlarında 
geçen yıl karlılık ve katma değer 

oranlarını yukarı çeken kamu 
kuruluşları, özel sektöre göre daha 
düşük oranlarda olmakla birlikte, 
borçluluk oranlarında bir artış 
yaşamışlardır. 

2015’e göre kamu kuruluşla-
rının toplam borçlanmalarındaki 
artış yüzde 42,7 olmuştur. Bu oran 
özel sektörde yüzde 23 düzeyin-
dedir. Kısa vadeli borçlanmada 
bu oran özel sektörde yüzde 13 
artarken, kamu şirketlerinde yüzde 
76 artış görülmektedir.

Mali borçların aktiflere oranın-
da ise özel sektörde geçen yıla göre 
yüzde 0,6’lık bir düşüş ile yüzde 
35,9’a gelse de,  bu oran kamu 
şirketlerinde yüzde 2,5’lik bir artış 
ile 15,8’e çıkmıştır.  

Hala orta-düşük ve  
düşük teknolojideyiz

İlk 500 sanayi kuruluşunun 
dikkat çeken iki istatistiği daha 
vardır. İlki, 2016 yılında yaratılan 
katma değerin yüzde 39,3 ile hala 
orta-düşük teknoloji yoğunluklu 
sanayide olduğu, düşük-teknoloji 
yoğunluklu sanayi üretiminin de 
yüzde 1,5 azalarak yüzde 37,4’e ge-
rilediğidir. Diğeri ise 2016 yılında 
yaşana tüm olumsuzlara rağmen 
listede yer bulan sanayi kuruluş-
larında istihdamın 15 bin kişi ile 
yüzde 2,2’lik artış göstermesidir.

Raporda Ar-Ge yapan şirket 
sayısında da yapılan Ar-Ge harca-
malarında da düşüş görülmektedir. 
2016’da Ar-Ge yapan liste firma-
larının sayısı 239 olmuştur. Bu 
rakam 2014 seviyesindeki rakam-
dır. İSO’nun son iki raporundaki 
Ar-Ge harcamalarının üretimden 
satışlara oranı yüzde 0,74 iken bu 
oran 2016’da yüzde 057’ye gerile-
miştir. Bu rakam Ar-Ge yatırım-
ları konusunda verilen destek ve 
teşviklere, yeni politikalara rağmen 
sanayimizin bu duruma olumlu bir 
tepki vermediğini göstermektedir. 

Kaynak: İSO, Dünya, Anonim
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umhuriyetin kuruluşu ile başlayan sanayi hamleleri ilk yıllarda 
devlet tarafından gerçekleştirilmiş, 1970’li senelerde Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri (KİT) adı altında Türk sanayisine hizmet 
etmiştir. Bu sanayi kuruluşları Türk ekonomisinin ağır sanayi 

çarklarını oluşturmuş, faaliyet gösterdikleri bölgelerde, neredeyse yarım 
asır büyük istihdam yaratmış, bölgelerinin, sosyal gelişmişlik endekslerine 
doğrudan katkı sağlamışlardır.

1950 yılında çok partili siyasi dönemin başlaması ile Türkiye’de özel 
teşebbüs yatırımları gündeme gelmiş, uzun yıllar kamu yatırımlarına rekabet 
edebilecek ölçüde, o dönemin belki de orta ve orta yüksek teknolojik 
yatırımlarının temellerini atmışlardır.

1983 senesinden sonra başlayan Turgut Özal dönemi, Türkiye’nin 
sanayileşme sürecini Avrupa ligine hazırlamış ve bugünkü sanayicilerin 
ufkunu açmıştır. Türk sanayicisi, dünya ve Avrupa ekonomisi ile entegre 
olmaya başlamış, sanayi üretiminin birlik altında, üretimin bir arada olduğu 
organize sanayi bölgeleri kavramını ve olgusunu yaratmış, bunu tüm ülke 
çapına yaymıştır.

1990’dan bugüne kadar devam eden sanayileşme sürecinde organize 
sanayi bölgelerinin kurulması ve bu bölgelerde yabancı ve yerli kurumsal 
şirketlerin faaliyet göstermeleri, devletin yatırımlara ve yatırımcılara 
nasıl bir kaynak aktarması, buna bağlı olarak da, “Yatırımlarda Devlet 
Destekleri”  konusu gündeme gelmiştir.

2003 tarihinden sonra daha önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
daha sonra Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak ayrı 
ayrı faaliyet gösteren Ekonomi Bakanlığı ve bürokratları, Türkiye’nin 
sanayileşme yolunda verdiği mücadelenin, en önemli taşlarından biridir.

2012 Haziran ayında yayımlanan ve halen ilave tebliğlerle iyileştirilen 
Yeni Teşvik Kanunu, son yılların, Türk yatırımcı ve sanayicisine verilmiş en 
büyük destektir.

Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz kalkışmasının ardından sanayicilerimiz 
yatırım kararlarından vazgeçmemişler, yaşanan talihsiz olayın haftasında 
bile, ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişi olmuş, Ekonomi Bakanlığı 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yatırım için 
müracaat etmişlerdir. 

Ülkemizde, 1. Dünya Savaşı’nda verdiği milli birlik ve beraberlikten 
doğan kurtuluş destanlarını, kahramanlık hikayelerini nasıl şimdiki nesillere 
anlatıyorsak, sanayimizin her sektöründe, kalitesini ve markasını Avrupa ve 
3. dünya ülkelerine kabul ettiren çok değerli sanayici ve yatırımcılarımızı da 
sanayinin, kalkınmanın, üretim ve istihdamın gerçek kahramanları olarak 
kabul etmeliyiz.

Ancak şimdiye kadar belki de hiç hatırlanmayan, ama sanayileşmede, 
Yatırım Teşvik Kanunları›nın hazırlanmasında, bunların sanayiciye 
verilmesinde, uygulama esaslarının ülkenin her bölgesine aktarılmasında 
büyük emeği geçen kamu bürokratlarının, hatırlanmamasını kabul 
edemeyiz.

Özellikle son 10 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan 
uygulama ve değişiklikler, dünya teknolojisi ile entegre olmuş, uygulama 
esaslarını tabana yayarak süreçleri kısaltmış, ekonomi ve sanayicimizin 
kendisini tanıtma imkanını sağlamışlardır. 

C

OSBDER Yatırım Müşaviri
A. Cemil ALADAĞ
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Son yıllarda yaşadığımız 
sıkıntılara rağmen, sanayicimizin 
yatırımlarına devam kararı, 
bir Türkiye gerçeğini ortaya 
koymaktadır. Avrupa’da 
özellikle otomotiv sektörünün 
alt tedarikçisi konumunda olan 
Türk firmalarına, 2017’nin ilk 
aylarından beri yapılan manevi 
baskı ve belirsizlikler sonunda 
bu işi başlatan ülkelerin sanayide 
Türkiye gerçeğini bir kez daha 
fark ettiklerini, kabullendiklerini 
büyük bir gururla görmekteyiz. 

Türk sanayicisi, bir Çin, bir 
Ortadoğu sanayicisi konumunda 
hiçbir zaman olmadı. Bugün, 
organize sanayi bölgelerimizde 
faaliyet gösteren sanayi 
kuruluşlarımıza baktığınızda, 
birçok firmanın üretiminin, 
Ar-Ge ve inovasyona dayalı 
olduğunu göreceksiniz. Bu 
büyüme ve planlı sanayileşme 
konusunda, Hükümet uzun 
zamandan beri üzerinde çalıştığı 
Üretim Reform Paketi ile 
organize sanayi bölgeleri için bazı 
kararlar almak istedi.  

Üretim Reform  
Paketi desteğinin yatırımcıya 
katkısı olacak mı?

Ülkemizin 2023 
hedeflerini gerçekleştirmek 
için yatırımcılarımıza yatırım 
ortamlarının iyileştirilmesi, 
bürokraside uygulama esaslarının 
azaltılması, verilen teşvik ve 
desteklerinin, ülke menfaatleri 
doğrultusunda hassas ve 
kritik, öncelikli teknolojik 
yatırımlara aktarılması, yerli 
ve çevreci yenilikçi yatırımlara 
yönlendirilmesi, devlet 
desteklerinin katkısı ile mümkün 
olmaktadır. Bu nedenle, 
“Sanayinin Geliştirilmesi 
ve Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nca, 
04.05.2017 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne 
gönderilmiştir.  Söz konusu 
düzenlemede; ülke sanayisinin 
canlandırılması, yerli yabancı 
sermayeli yatırımcılara yeni 
sanayi alanlarının oluşturulması, 
mevcut sanayi alanlarının 
genişletilmesi, yatırımların 
bürokratik engellere takılmadan 
hızla hayata geçirilmesi, organize 
sanayi bölgeleri, endüstri 
bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, sanayi siteleri ve 
serbest bölgelerde, ilave 
devlet teşviklerinin verilmesi, 
amaçlanmaktadır.

Bunun yanında, Sanayi 
Siciline kayıtlı işletmelerde, 
elektrik tüketiminde alınan 
TRT Payının kaldırılması, planlı 
sanayi alanlarında üretim yapan 
sanayicilerin Tapu Kadastro 
Harçlarından, Damga ve Emlak 
Vergisi’nden muaf tutulması ve 
enerji giderlerinin azaltılarak 
üretim maliyetlerinin aşağı 
çekilmesi amaçlanmaktadır.

Özellikle, organize sanayi 
bölgelerinde yer alan veya yer 
almayı planlayan yatırımcılara, 
daha hızlı ve fonksiyonel bir 
hizmet sağlanabilmesi için 
organize sanayi bölgelerine her 

türlü faaliyetleri için iç ve dış 
kredi verilmesi ve bu kredilere de 
faiz desteği desteği sağlanacağı 
belirtilmektedir. 

Yeni OSB başvurularında, 
kuruluş aşamasında, organize 
sanayi bölgelerinin imar 
planlarının hazırlanmasına 
ilişkin sürelerin kısaltılması, OSB 
yönetim organlarının sürekliliğini 
sağlamada, kurumsal yeterliliğin 
artmasında, gerektiğinde yapısal 
değişikliklere gidilmesiyle OSB 
etkinliğinin ve verimliliğinin 
artırılması planlanmıştır.

Kuruluşları itibarıyla, 
yoğun kentleşme süreci içinde 
kalan sanayi alanlarının çarpık 
kentleşmeyi ortadan kaldırmak 
için kent dışındaki sanayi 
alanlarına taşınması, yatırımcılar 
için ciddi bir hamle olacaktır.

Sonuç olarak, 2016 son 
çeyreği ile 2017’nin ilk 6 ayı 
içerisinde, Ekonomi Bakanlığı’nın 
getirdiği Yatırım Teşvik 
Mevzuatındaki düzenlemelerle, 
yatırım müracaatları son yılların 
en üst düzeyinde olmaktadır. Bu 
ülkede 15 Temmuz’da yaşanan 
sıkıntılara rağmen, doğrudan 
yabancı sermaye girişi ile yatırım 
kararları alınmıştır. Ekonomide 
her gün artarak devam eden 
yatırımlar, ülkemizin 2023 
hedeflerine ulaşılması konusunda 
tahminleri yanıltmayacak gibi 
görünmektedir.
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tatürk, 
Türkiye’nin 
gelişmesinin, Türk 
insanın refahının 

ekonomik yapıyı, özellikle de 
sanayiyi geliştirmekten geçtiğini 
pek çok kez vurgulamış ve bu 
nedenle de iktisadi gelişmeyi 
sağlayacak 
süreçlerle yakından 
ilgilenmiştir. Pek 
çok araştırmacı 
Türkiye’de 
gerçek anlamda 
sanayileşmenin 
Atatürk döneminde 
başladığına işaret 
etmektedir. 
Gerçekten 
de Türkiye 
ekonomisinde 
sınai üretimin 
payının Atatürk döneminde 

önemli bir sıçrama gösterdiği 
gözlenmektedir. Bu 
sıçramanın gerçekleşmesinde 
Atatürk dönemi politika ve 
uygulamalarının etkisi nedir? Bu 
soruyu yanıtlamadan Cumhuriyet 
Türkiyesi’nin Osmanlı’dan 
devraldığı mirası, kabaca da olsa 

ortaya koymakta fayda 
var.

Osmanlı 
Türkiye’sinin ilk 
fabrika ve atölye 
biçimindeki sanayi 
girişimleri 19. 
yüzyılın ortalarında 
başlamıştı. Kurulan 
imalathanelerin büyük 
bir kısmı yabancı 
sermaye ve ülkedeki 
gayrimüslim tebaanın 
yönetimindeydi. 

Devlet dış borçlanmanın esiri 

olmuştu. Kapitülasyonların 
getirdiği kısıtlamalar ve ikili 
ticaret anlaşmalar, gümrük 
rejiminin dış ülkelerden ithal 
edilen mallar için ülkeyi açık bir 
pazar haline getirmişti. Dünya 
ekonomisi içinde Osmanlı 
ülkesine biçilen rol, neredeyse 
tarımsal üretimde bulunmaktan 
ibaretti.

Hükümetler Islahı Sanayi 
Komisyonu (1863) ve Teşviki 
Sanayi Kanunu (1913) gibi 
çabalarla sanayiyi geliştirmeye 
çalışsa da karşısına çıkan 
kapitülasyonlar nedeniyle eli 
kolu bağlanıyordu. Atatürk 1 
Mart 1922’de TBMM’de yaptığı 
konuşmada Osmanlı sanayisinin 
devlet eliyle teşvik edilmesine 
rağmen gelişememesini şöyle 
açıklamaktadır:

“Tanzimat’ın açtığı serbest 

A
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Atatürk, sanayinin 
gelişmemesini nasıl açıklamıştı?

Yrd. Doç. Dr. 
Erkan Serçe
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ticaret devri, Avrupa rekabetine 
karşı kendisini müdafaa 
edemeyen iktisadımızı, bir de 
iktisadi kapitülasyon zincirine 
bağladı. Teşkilat ve ferdi kıymet 
nokta-i nazarından, iktisat 
sahasında bizden çok kuvvetli 
olanlar, memleketimizde bir de 
fazla olarak imtiyazlı mevkide 
bulunuyorlardı… Rakiplerimiz, 
bu suretle, inkişafa müsait 
sanayimizi de mahvettiler, 
ziraatımızı da rahnedar 
ettiler. İktisadi ve mali inkişaf 
ve tekâmülümüzün önüne 
geçtiler”.

Resmi verilere göre, 
Türkiye’de 1923 yılından önce 
308 tane sınırlı şartlar içinde 
çalışan fabrika/imalathane 
bulunuyordu. Bunlar arasında 
163 tane tarım ürünlerini işleyen 
fabrika / imalathane, 52 dokuma 
fabrikası, 7 maden çıkaran veya 
işleten işletme vardı. Bütün bu 
sanayi işletmelerinde çalışan işçi 
sayısı 15-20 bini geçmiyordu.

İzmir İktisat Kongresi’ne 
katılan sanayici grubu isteklerini 
altı başlık altında toplamıştı: 
Öncelikle “gümrük” konusu 
üzerinde duran sanayiciler, yerli 

sanayinin dışa karşı gümrükle 
korunmasını, sınai üretim için 
dışarıdan ithal edilmesi gereken 
makine ve teçhizattan gümrük 
vergisi alınmamasını istiyorlardı. 
Teşviki Sanayi Kanunu, süresi 25 
yıl uzatılarak yalnızca Türkleri 
kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmeli, vergi muafiyeti 
genişletilmeli, devlet memurları 
ve askerlerin ihtiyaçları yerli 
sanayiden karşılandığı gibi halk 
da bunun için teşvik edilmeliydi. 
Deniz ve demiryolu nakliyatında 
yerli mallar için ayrı bir tarif 
uygulanmasını da isteyen 
sanayicilerin diğer istekleri, 
sanayi odaları kurulması, sanayi 
bankaları açılması ve kalifiye 

elaman yetişmesini sağlayacak 
okullara ağırlık verilmesi 
noktalarında toplanıyordu.

Tekliflerinin büyük bir 
kısmı “müttefikan”, geri kalanı 
da “ekseriyetle” kabul edilen 
sanayicilerin talepleri bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde, 
ithal mallara ve ülkedeki yabancı 
yatırımlara karşı devletin yoğun 
desteğini istemeleri hemen 
dikkati çekmektedir.

Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında Türkiye’nin sanayi 
varlığında, İzmir İktisat 
Kongresi’nde alınan kararlara 
ve hükümetlerin çabalarına 
rağmen, önemli bir değişiklik 
gerçekleşmedi. 1927’de yapılan 
nüfus sayımı sonuçları, ülke 
nüfusunun yüzde 82’sinin 
tarımda ve yalnızca yüzde 
5,6’sının sanayide istihdam 
edildiğini ortaya koymaktadır. 
Aynı yıl sanayi sayımı da 
yapılmıştı. Bu sayıma göre 
65 bin 245 imalathaneden 28 
bin 246’sı küçük zanaatçılar 
tarafından ücretli işçi 
çalıştırmadan işletilmekteydi. 
Ücretli işçi çalıştıran 37 bin 
10 işletmenin 23 bin 332’sinde 
2-3, 7 bin 683’ünde 4-5 işçi 
bulunmaktaydı. 10’dan fazla 
işçi çalıştıran işletme sayısı                
2 bin 55’ti. İşletmelerin yüzde 
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85’i hafif sanayi niteliğindeki 
faaliyetlerde yoğunlaşmıştı.

Sanayinin, Cumhuriyet’in 
ilk yıllarındaki bu ataleti 
büyük ölçüde gümrük 
rejiminin 1929 yılına kadar 
Osmanlı dönemindeki yapısını 
koruma zorunluluğundan 
kaynaklanıyordu. Bu yerli 
üretimin yabancı mallarla rekabet 
etmesinin olanaklı olamaması 
anlamına geliyordu. Özel kesimin 
sermaye birikiminden uzak 
olması, Osmanlı sanayi mirasının 
kısırlığı, senelerce devam eden 
savaşların yarattığı yoksulluk gibi 
faktörleri de ekleyince fazla bir 
şey beklenmemesi gerekir.

Cumhuriyet hükümeti gümrük 
konusundaki sınırlamalardan 
kurtulduğu 1929 yılından 
itibaren gümrük tarifeleri ve 
diğer dış ticaret denetimleri 
yoluyla himayeci bir sanayileşme 
politikası izlemeye başladı. Diğer 
taraftan içte de özel girişimin 
teşvik edilmesi politikasını 
sürdürdü. Ancak aynı yıl başlayan 
dünya bunalımının etkileri 
hükümetin bu politikalarının 

amacına ulaşması önünde 
büyük bir engel oluşturdu. 
1926’da çıkarılan Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’nun da pek 
başarılı olduğu söylenemez. 
Gerçekten 1932’de Teşvik-i 
Sanayi Kanunu’ndan yararlanan 
kuruluşların yüzde 44,19’u 
tarım, evcil hayvanlar ve av 
ürünleri sanayilerinde, yüzde 
23,83’ü ise dokuma sanayiinde 
bulunmaktaydı. Hükümet 
yavaş yavaş özel girişim yoluyla 
sanayileşmekten ümidini 
kesmeye başlamıştı. Ahmet 
Hamdi Başar’ın aktardığına 
göre, hammadde diye gümrüksüz 
soktuğu demir telleri keserek 
çivi yapan; basit kuruluşlu 
işletmelerden oluşan özel 
girişime ülke sanayileşmesini 
teslim etmenin sakıncalarının 
fark edilmesi, devletin 
sanayileşme hareketinde etkin 
bir rol almasına neden olmuştu. 
1930’lu yıllar Türkiye’de yerli 
sanayiyi koruma ve teşvik göz 
ardı edilmeden devletçi sanayi 
politikalarının ağırlıklı olarak 
uygulandığı dönemdir. 1933-1939 

döneminin iktisadi verilerine 
bakıldığında, sanayileşme 
hareketinin dolayısıyla da ulusal 
ekonominin küçümsenmeyecek 
bir aşama kaydettiği gözlenebilir. 
Gerçekten de dünya ekonomisi 
tarihinin en uzun ekonomik 
bunalımını yaşarken, Türkiye 
ekonomisi 1933-1939 yıllarında 
yoğun sanayileşmenin belirlediği 
ortamda yüzde 9’u aşan bir 
büyüme hızına ulaşıyordu. 
Sanayi kesiminin gayrı safi milli 
hasıladaki payı da aynı dönemde 
yüzde 14,7’ye çıktı. 

Mal düzeyinde bir örnek 
verirsek, 1933’te 11 bin 900 ton 
çimento üretilirken, bu rakam 
1938-1939’da 239 bin 600 tona 
çıkmıştı. Atatürk döneminde 
Türkiye’nin sanayileşmesinin 
önündeki en büyük engeller 
kaldırılmış, ihtiyaç duyulan 
temel malların üretilmesinde, 
devlet tarafından da olsa 
önemli yatırımlar yapılmıştı. 
Artık sıra, Atatürk’ün açtığı 
yoldan sanayileşmeyi ilerletecek 
adımların cesurca atılmasına 
gelmişti.



Sağlık
makale 117

emek için mi yaşamak, yaşamak için mi yemek. Can boğazdan 
gelir, ama boğazdan da gider mi?

Hekimler hekimi, ünlü hekimbaşı Hipokrat -ki memleket-
limiz olur kendileri- “Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun” 
derken aslında yukarıdaki söylemlerin cevabını bir hekim olarak 

vermiş, sağlıklı beslenme ve sağlıklı gıda konusuna dikkat çekmiştir. Hem de 
ne zaman tam 2 bin 500 yıl önce, ama dinleyen kim?

Sağlıklı beslenme, bilinçli beslenme, doğru gıda seçimi maalesef pek dik-
kat etmediğimiz konular. Varsa yoksa lezzetli, damak çatlatan, bize büyük bir 
“haz” veren yiyecekler. Ya sonrası, gelsin kilolar, sağlık problemleri.

Hekimbaşı Hipokrat’ı sanki duymamış gibi “gıdamız zehrimiz, zehirler 
de gıdamız” oluvermiş. Obez oranımız, Türkiye Metabolik Sendrom Der-
neği tarafından yüzde 54,4 olarak veriliyor. Sağlık Bakanlığımız da hemen 
hemen aynı oranları verirken, bir kampanyayla obeziteye savaş açtı. Obezite, 
Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı oluşturdu. www.beslenme.
gov.tr’den ulaşmak mümkün. Hatta öğretim yılı başında okullarda eğitimi 
verilmek üzere “sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite el kitabı” hazırlattırılıp 
öğretmenlere dağıtıldı. Umarım bu konuda daha bilinçli olur, yiyip içtiğimize 
dikkat eden bir toplum oluruz. Tabi yiyecek ekmeği, yemeği olmayanları da 
görmezden gelmeden. Gıdalar koruyucu sağlık hizmeti anlayışında bir “ilaç” 
gibi algılanır. Çağdaş ülkelerde koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık 
hizmetlerinden öndedir. Yani hastalanmadan müdahale. Zira halkın sağlık 
düzeyini yükseltmek için sadece tedavi edici hizmetlere öncelik verip, sağlıklı-
lık koşullarını yaratan davranış, beslenme ve çevre koşullarına yeterince eğil-
memek, tedavi edici hizmetlerin de istenilen sonuca ulaşamamasına sebebiyet 
verecektir. Bu durumda alışkanlıklarımızı terk edip, öncelikle sağlıklı gıdaları, 
hazırlanmalarını, besinlerin içeriklerini tekrardan gözden geçirme gereği 
vardır, daha sonra da yemek yeme alışkanlıklarımızı tabii.

Gıdalar ilaç gibi değerlendirilmeli dedik ya, örneğin başta şekerli yiye-
cekler olmak üzere kimi yiyeceklerin, ilaç gibi, beynin kimyasını değiştirip 
insanlarda aşırı yeme dürtüsünü uyandırdığı bu gün bilim adamları tarafından 
biliniyor. Bu durumda beslenme sadece besin alma davranışından çıkar, keyif 
almak, haz duymak için yemek anlayışına kayar. Beyin bunu öğrendiği ve 
stresli bir durumdan kaçmak kurtulmak için de sizden keyif veren yiyecekleri 
ister. Stres altında insanların yiyeceğe daha çok saldırdığı bilinen bir gerçek-
tir. Tatlı, yağlı besinler beynin ödül devresini tıpkı bir uyuşturucu gibi esir 
alır, hele bir dilinizi değdirin, tat alıcılar beyninize sinyaller gönderir “dopa-
min” hemen harekete geçer, yoğun bir haz duygusu uyanır.

Tüm bu söylediklerim şunun içindir: Gıdalarımıza, beslenme alışkanlık-
larımıza daha da bir özen ve dikkat gösterelim. Beslenmemize ve yedikleri-
mize bir ilaç hassasiyeti ile bakmaya çalışalım. Miktarına, yeme zamanına, 
kalitesine, bir hekimin sağlık talimatlarına gösterdiğimiz hassasiyeti göstere-
lim. Bunun için de sağlıklı gıdayı, sağlıklı beslenmeyi önce doğru bir şekilde 
öğrenelim. Öyle moda olan diyetler peşinde koşmayalım, kendi beslenme 
programımızı kendimiz yapalım. Kısacası “sağlıklı beslenme okuryazarlığı” 
konusunda kendimizi geliştirelim. “Sağlık okuryazarlığı” konusunda oldu-
ğu gibi sınıfta çakmayalım. Zira Sağlık Bakanlığımız’ın iki üniversitemiz ile 
birlikte yaptığı çalışmaya göre insanımızın 3’te 2’si sağlık okuryazarlığından 
bi haber. Sağlığımıza dikkat ettiğimizi zannediyoruz ama 3’te 2’miz bunun 
ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bunu şöyle tarif 
ediyor: Sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için, bireyin asgari sağlık 
bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma becerisi “sağlık okuryazarlığı” olarak 
algılanır. Siz bunu sağlıklı beslenmeye de uyarlayın ve durumumuzun çok 
farklı olmadığını göreceksiniz. Sağlıklı gıda konusunda bilinçli olarak yaratı-
lan kargaşaya, bilgi kirliliğine kurban gittiğimizi göreceksiniz.

İşte bu sayfalarda sizlere “kanıtlı ispatlı” sağlıklı gıda ve sağlıklı beslenme 
anlatmaya çalışacağım, beslenme programınızı kendinize göre yapmak size 
kalmış. 

Afiyet şeker olsun.
Not: Afiyet  “şeker” olsun mu olmasın mı,  
bir sonraki dergimizde onu anlatacağım.

Y

Gıdalar 
ilaç mı?

Enver OLGUNSOY
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OSBDER FAALİYETLERİ

n ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Derneği 21. Bölge Müdürleri Toplan-
tısı, 03 Mart 2017 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da yapıldı.  Toplantıda; 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan katılan Asuman Cömert ve Faruk 
Bektaş, Üretim Reform Paketi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Av. 
Önder Canpolat da OSB’lerde arsa tahsisi, geri alma şerhi ve tapu, arsa tah-
sisinin iptali, arsa tahsisi iptalinin sonuçları, arsa tahsis hakkının devri yasağı 
konularını anlattı. 

n KOCAELİ Ali Kahya OSB, 
Derneğimize üye oldu. 

n ELEC TURK- EG adlı Elektrik 
Enerjisi Toptan Satışı yapan firma 
yetkilileri elektrik piyasası, tüketim ve 
satışı konularında toplantı yapıldı. Ya-
pılabilecek işbirlikleri değerlendirildi. 

n TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’nun ilgili konularında 
yapılacak kanun tasarı ve teklifi 
görüşmelerine katkıda bulunmak ve 
OSBDER’in görüşlerini bildirmek 
için başvuruda bulunduk.

n ÜRETİM Reform Paketi ile 
ilgili görüşlerimizi sunmak için 15 
Mayıs Pazartesi günü basın mensup-
ları ile Ankara Trilye Restaurant’ta 
bir basın toplantısı düzenledik. Top-
lantıda OSBDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Vahit Yıldırım, gündeme 
ilişkin sorulara yanıt verdi.

n TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’nun ilgili konularında 
yapılacak kanun tasarı ve teklifi 
görüşmelerine katkıda bulunmak ve 
Derneğimizin görüşlerini bildirmek 
için 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 
komisyon görüşmelerine Derneğimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Vahit Yıldırım, Yönetim Kurulu Üye-
miz Şenol Telli ve Hukuk müşavirleri-
miz Hasan Doğan ve Önder Canpolat 
katılarak görüşlerimizi bildirdiler. 

n 2 Haziran 2017 tarihinde Der-
nek Merkezinde OSBDER Yönetim 
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

n 6 MAYIS 
2017 tarihinde 

OSBDER 9. 
Olağan Genel 
Kurulu İzmir/

Çeşme’de ger-
çekleştirildi.

n 23 Mayıs 2017 Dernek merkezinde Sanayi Komisyonu Üyesi Denizli 
Milletvekili Kazım Arslan, İstanbul Milletvekili Didem Engin ve Gaziantep 
Milletvekili Akif Ekici ile birlikte Üretim Reform Paketi konusunda değer-
lendirme yapıldı.

n OSBDER ve GOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Vahit 
Yıldırım, Mevlana Hoşgö-
rü, Barış, Kültür ve Sanat 
Derneği’nin düzenlediği “3. 
Mevlana Hoşgörü ve Barış 
Ödülleri” töreninde, “Meslek 
Onur Ödülü” ne layık görüldü.
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n 7 Haziran 2017 tarihinde 
Organize Sanayi Bölgeleri Derne-
ği olarak, Üretim Reform Paketi 
konusunda son durağımız Grup 
Başkanvekilleri oldu. Üretim 
Reform Paketi Tasarısı’nın TBMM 
Genel Kurulu’nda oylanmadan önce 
son taleplerimizi Ak Parti Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP 
Grup Başkanvekili Engin Altay, 
MHP Grup Başkanvekili Erhan 
Akçay’a ilettik.

n Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Yönetim Kuru-
lu üyeleri Eyüp Sözdinler, Şenol Telli, Selim Yirmibeşoğlu ve Hüseyin Kutsi Tuncay, 7 Haziran 2017 tarihinde 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü makamında ziyaret etti.  Ziyarette, TBMM’ye sevk edilen 
Üretim Reform Paketi ile ilgili son düzenlemelere ilişkin görüşler paylaşıldı.
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ünümüzde organize 
sanayi bölgelerinin 
yatırımcıya 
anlatılması ve 

tanıtılması, diğer alternatifler ile 
karşılaştırılması için sizlere bir 
tablo hazırladık. Tabloda yer alan 
unsurların ağırlıkları, yatırımcının 
kendi ülkesindeki notu ve yatırım 
yapmayı düşündüğü ülkedeki 
notu, yatırım yapılabilirlik 
açısından bir veri sağlayacaktır.

Dikkat edilecek hususlar

Özellikle yabancı yatırımcı 
alternatifleri değerlendirirken çok 
fazla okumak istemeyebilir, bu 
nedenle bilgilerini yukarıdaki gibi 
bir formatta kısa-öz-tam vermek 
daha etkili olabilir

Genel sunumlar yatırımcıyı 
etkilemez. Ona kendi sektörü 
ile ilgili ve firma yapısına göre 
sunum hazırlamalı ona lazım olan 
şeyleri söylemek daha faydalı 
olabilir.

Uluslararası yatırımı çekmek 
için muhakkak bu formasyona 
uygun idari ve personel 

yapılanmanızı kurmalısınız.
Sektörel ve bölgesel 

yatırımlardaki yakalanan 
başarı hikayeleri, yeni yatırım 
imkanları, düzenli bültenler 
ile belli yatırımcı ve danışman 
kuruluşlarla düzenli bir biçimde 
paylaşılmalıdır.

Yatırımcı ile muhakkak 
bire bir iletişime geçmek çok 
önemlidir.

Mümkünse tanıtım 
bölümünde ailesine sağlanacak 
imkanları da, eğitim-sağlık-
sosyal-kültürel ortamı da 
anlatıma katarak onların 
yüreğine sıcaklık vermek faydalı 
olacaktır. Ailesinin veya yanında 
çalışanların ailelerinin mutlu 
olacağına inanan insanların gönlü 
size kayacaktır.

Her bölgede yatırımcı çekmek 
isteyen birden fazla kuruluş 
olabilir, muhakkak işbirliği 
ve sinerjiyi arttırmak gerekir. 
Birisinin ulaşamadığı yere 
diğeri ulaşabilir. Böylece aynı 
vizyon için dağınık bir çalışma 
içinde yaratılan kaynak israfı da 

önlenebilir.
Mecbur kalmadıkça “biz 

iyiyiz” demeyi bırakmak lazım. 
Bırakın bu sözü Sizde yatırım 
yapanlar kullansın. 

Sunumlarınıza yatırım 
yapıp memnun olan, 
bölgenizde bulunmaktan 
mutlu olan kuruluşları, kişileri 
ekleyin gerekirse o kişileri / 
kuruluş temsilcilerini tanıtım 
toplantılarınıza davet ederek, kısa 
söz verin.

Her bölgemizin bulunduğu 
coğrafyanın kendinizi anlatacak 
evrensel değerleri vardır. 
Bunları bulup kullanmamız etkili 
olacaktır. 

Örneğin, Konya bilinmeyebilir 
ama Mevlana evrenseldir.  

Ancak her şeyden önce şu 
unutulmamalıdır ki, pazarlama 
ve tanıtım özel alanlardır. Buna 
uygun ekiplerin oluşturulması 
gerekir. Bu ekipleri yeni kişilerin 
istihdamı olarak yapma imkanı 
olmayan bölgelerimizin de 
kendi ekiplerini eğitimler ile 
yetiştirmesi faydalı olabilecektir.

G

OSB’ler nasıl pazarlanır?

Hüseyin DOĞAN
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KONU AĞIRLIK KENDİ ÜLKEN DİĞER ÜLKE 
             PAZAR BİLGİLERİ 

   Yerli pazarın boyutları       
Bölgesel pazarın boyutları       
Ülkede pazar paylarının dağılımı       
Pazara giriş zorluğu       
             İŞGÜCÜ 

   Üretimde çalışabilecek       
İdari hizmetlerde çalışabilecek       
Yetişmiş ara insan gücü       
Yüksek eğitime sahip işgücü       
Yönetici üst düzey       
Ar-Ge personeli       
Mesleki ve işbaşı eğitim imkanları       
Lisan bilen çalışan       
Ülkede işsizlik oranı       
Bölgede işsizlik oranı       
Sendikalaşma oranı       
İşgücünün sosyal özellikleri       
Çalışan kesim bilgileri       
            YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

   Ekonomik ve politik istikrar       
Vergi oranları       
Teşvik ve destekler       
Özel bölge avantajları       
Eğitim destekleri       
Yabancı fonlardan yararlanma şansı       
Enflasyon oranı       
Faiz oranları       
Nakit istikrarı       
İşçilik ücretleri       
Verimlilik değerleri       
İdari yapılanma giderleri       
Yetişmiş insan gücü istihdam maliyetleri       
Orta düzey iş gücü istihdamı maliyetleri       
Üst düzey işgücü istihdamı maliyetleri       
Ar-Ge faaliyetlerine destekler       
Yabancı yatırımcı için ekstra maliyetler       
Sosyal güvenlik maliyetleri       
Vergi sistemi-Kişisel gelir vergisi oranları       

MÜLK-ARAZİ-MAL SAHİBİ OLMAK 
   Genel arazi fiyatları       

Üretim arazileri fiyatları       
İnşaat m2 maliyetleri       
Kira maliyetleri       
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            OFİS İMKANLARI 
   İnşaat m2 maliyetleri       

Kira maliyetleri       
Emlak vergileri       
Amortisman uygulamaları       
            YATIRIM İKLİMİ 

   Uluslararası kredibilite durumu       
Uluslararası yasalara uyum durumu       
Yatırım oranı       
Yargı sisteminin uluslararası uyum durumu       
Rüşvet vb. sorunların varlığı       
             VERİMLİLİK 

   İşçi başına ortalama üretim verileri       
Çevre ülkelere göre verimlilik        
GSYH       
Verimlilik ivmesi + veya -       
            GÜMRÜK UYGULAMALARI 

   Yurt içinde üretim için ithalatta       
İthalatta       
Tarifeler        
Vergiler       
Vergi mevzuatı anlaşılabilir mi?       
Vergi mevzuatı uluslararası uyumlu mu?       
            ALT YAPI ÇALIŞMALARI 

   Müteahhitlik hizmetleri gücü       
Tedarik zinciri       
Zamanında uygulama şansı       
Dağıtım kanalları oluşturma zorluğu       
Tedarikçi gelişimi kültürü       
Eğitim ve Ar-Ge imkanları       
Üniversiteleşme oranı       
Mezun işgücü oranı       
IT kullanabilen işgücü oranı       
Dallara göre üniversite mezunu oranları       
Akademik başarının istihdama yansıması       
            TEMEL ALTYAPI SUNUMLARI 

   Enerjiyi alma imkanları       
Enerji verimliliği düzeyi       
Enerji maliyetleri       
Su sağlama imkanları       
Su maliyetleri       
Gaz sağlama imkanları       
Gaz maliyetleri       
İletişim imkanları       
İletişim maliyetleri       

KONU AĞIRLIK KENDİ ÜLKEN DİĞER ÜLKE 
             PAZAR BİLGİLERİ 

   Yerli pazarın boyutları       
Bölgesel pazarın boyutları       
Ülkede pazar paylarının dağılımı       
Pazara giriş zorluğu       
             İŞGÜCÜ 

   Üretimde çalışabilecek       
İdari hizmetlerde çalışabilecek       
Yetişmiş ara insan gücü       
Yüksek eğitime sahip işgücü       
Yönetici üst düzey       
Ar-Ge personeli       
Mesleki ve işbaşı eğitim imkanları       
Lisan bilen çalışan       
Ülkede işsizlik oranı       
Bölgede işsizlik oranı       
Sendikalaşma oranı       
İşgücünün sosyal özellikleri       
Çalışan kesim bilgileri       
            YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

   Ekonomik ve politik istikrar       
Vergi oranları       
Teşvik ve destekler       
Özel bölge avantajları       
Eğitim destekleri       
Yabancı fonlardan yararlanma şansı       
Enflasyon oranı       
Faiz oranları       
Nakit istikrarı       
İşçilik ücretleri       
Verimlilik değerleri       
İdari yapılanma giderleri       
Yetişmiş insan gücü istihdam maliyetleri       
Orta düzey iş gücü istihdamı maliyetleri       
Üst düzey işgücü istihdamı maliyetleri       
Ar-Ge faaliyetlerine destekler       
Yabancı yatırımcı için ekstra maliyetler       
Sosyal güvenlik maliyetleri       
Vergi sistemi-Kişisel gelir vergisi oranları       

MÜLK-ARAZİ-MAL SAHİBİ OLMAK 
   Genel arazi fiyatları       

Üretim arazileri fiyatları       
İnşaat m2 maliyetleri       
Kira maliyetleri       
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            NAKLİYE 
   Kara ulaşımı imkanları       

Kara ulaşımı maliyetleri       
Demiryolu ulaşımı imkanları       
Demiryolu ulaşımı maliyetleri       
Deniz yolları ulaşım imkanları       
Deniz yolları ulaşım maliyetleri       
Hava yolları ulaşım imkanları       
Hava yolları ulaşım maliyetleri       
Depolama ve koruma imkanları       
Depolama ve koruma maliyetleri       

TELEKOMÜNİKASYON İMKANLARI 
   İletişim ağına yakınlık       

İletişim olanaklarında yasal durum       
Digitalizasyon %       
Hareketli iletişim ağları durumu       
Ana hat kapasiteleri       
Toplumsal internet kullanımı       
İletişim maliyetleri       
Uluslararası iletişim durumu       
İletişim kanallarının verimliliği       
            YATIRIM PROJESİ YÖNETİMİ 
İşlemler tek bir elden yürütülebiliyor mu?       
İşlemler tek bir yerden yürütülebiliyor mu?       
İşlemlerin süresi       
İşlemlerin maliyeti       
            YAŞAM KALİTESİ  
İkamet olanakları (kira / sahiplik)       
Geçici konaklama imkanları       
Sosyal imkanlar (kültür, sanat, eğlence)       
Uluslararası standartlarda eğitim şansı       
Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti şansı       
Yabancıya toplumsal yaklaşım       
Ulaşım imkanları       
Belli standartlar için olması gereken asgari gelir       
Dikkat edilmesi gereken davranışlar       
Acil kontak noktaları       

 

KONU AĞIRLIK KENDİ ÜLKEN DİĞER ÜLKE 
             PAZAR BİLGİLERİ 

   Yerli pazarın boyutları       
Bölgesel pazarın boyutları       
Ülkede pazar paylarının dağılımı       
Pazara giriş zorluğu       
             İŞGÜCÜ 

   Üretimde çalışabilecek       
İdari hizmetlerde çalışabilecek       
Yetişmiş ara insan gücü       
Yüksek eğitime sahip işgücü       
Yönetici üst düzey       
Ar-Ge personeli       
Mesleki ve işbaşı eğitim imkanları       
Lisan bilen çalışan       
Ülkede işsizlik oranı       
Bölgede işsizlik oranı       
Sendikalaşma oranı       
İşgücünün sosyal özellikleri       
Çalışan kesim bilgileri       
            YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 

   Ekonomik ve politik istikrar       
Vergi oranları       
Teşvik ve destekler       
Özel bölge avantajları       
Eğitim destekleri       
Yabancı fonlardan yararlanma şansı       
Enflasyon oranı       
Faiz oranları       
Nakit istikrarı       
İşçilik ücretleri       
Verimlilik değerleri       
İdari yapılanma giderleri       
Yetişmiş insan gücü istihdam maliyetleri       
Orta düzey iş gücü istihdamı maliyetleri       
Üst düzey işgücü istihdamı maliyetleri       
Ar-Ge faaliyetlerine destekler       
Yabancı yatırımcı için ekstra maliyetler       
Sosyal güvenlik maliyetleri       
Vergi sistemi-Kişisel gelir vergisi oranları       

MÜLK-ARAZİ-MAL SAHİBİ OLMAK 
   Genel arazi fiyatları       

Üretim arazileri fiyatları       
İnşaat m2 maliyetleri       
Kira maliyetleri       
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orum’daki 
Hattuşaş, 
1986’dan bu yana 
UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’nde. Hattuşaş, 
Anadolu’nun ve dünyanın en 
eski merkezi devletlerinden 
Hititlerin başkenti. Bugün 
ortaya çıkarılan kadarıyla 
Hattuşaş, geniş bir bozkırda 
gezginlerini saatlerce meşgul 
edecek bir tarih şöleni sunuyor.

Bilinen tarih boyunca 
insan yerleşimlerine, topluluk, 
uygarlık ve devletlerine yurt 
olan Anadolu’da, Ankara’dan 
önce ‘merkez’ olmuş çok sayıda 
şehir var. İstanbul, Bursa, 
-Trakya’yı da katarak- Edirne, 
İznik, Konya bunların en yakın 
ve bilinenleri arasındadır. Biraz 
eskiye gidersek Diyarbakır’dan 
Trabzon’a kadar başka 
birçok şehri, -bir kısmı beylik 
merkezleri olmak üzere- bu 
cümleden sayabiliriz.

Orta Anadolu’yu 
Karadeniz’e bağlayan yolun tam 
orta yerinde Hattuşaş, bütün bu 
tarihsel merkezlerin en eskisi 
ve antik dünya ile ilgilenenlerin 

gözünde en ünlülerinden biri. 
Hattuşaş, Çorum merkeze 
80, Boğazkale ilçesine 4 km 
uzaklıkta. Anadolu’nun ve 
dünyanın en eski merkezi 
devletlerinden Hititlerin 
başkenti. Hititler, Mısır’daki 
Firavun’lar dönemiyle çağdaş, 
gücü ve egemenlik iddiaları 
Anadolu sınırlarını zorlayan bir 
devlet. Hitit Kralı 3. Hattuşili 
ile Mısır Firavunu 2. Ramses 
arasında MÖ.1269’da yapılan 
Kadeş Anlaşması tabletleri, 
‘dünyanın en eski yazılı 
anlaşma belgesi’ olarak bugün 
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
sergileniyor...

Başkent olduğu  
sonradan anlaşıldı

Hattuşaş, ‘Asie Mineure/ 
Küçük Asya’ adıyla Anadolu 
arkeolojisi hakkında kapsamlı 
(üç cilt) bir kitap yazmış Fransız 
mimar-arkeolog Charles Texier 
tarafından 1834’te bulunmuş; o 
tarihlerde Hititlerin merkezinin 
Suriye olduğu sanıldığından, 
Texier bu ören yerinin tam 
bağlantısını kuramamış. 

Hattuşaş’ın Hititlerin başkenti 
olduğu daha sonra yapılan 
bilimsel kazı ve araştırmalarla 
ortaya çıkmış.

Bir yandan insanlığın en 
eski yazılı anlaşması, milattan 
1500 yıl önceye uzanan yazılı 
tablet arşivi gibi önemli 
bilimsel eserler bulunurken, öte 
yandan aslanlı, sfenksli kapılar, 
kayalara işlenmiş doğa, insan 
ve kutsal varlık tasvirleri, sizi 
-hayranlıkla izlediğimiz Roma 
şehir ve anıtlarının 1500 yıl 
öncesinde- başka bir aleme 
sürüklüyor. Bugün ortaya 
çıkarılan kadarıyla Hattuşaş, 
geniş bir bozkırda gezginlerini 
saatlerce meşgul edecek bir 
tarih şölenidir. Tapınaklar ve 
kutsal alanların bulunduğu, 
aslanlar ve sfenkslerin girişinde 
nöbet tuttuğu beş görkemli 
kapıyla kuşatılmış Yukarı 
Şehir, zor anlarda kullanılacak 
gizli bir geçit olan Yerkapı, 
yamaçlardaki kral konutu, 
sur kalıntıları ilgiyle gezilecek 
alanlar arasında. Boğazköy halkı 
da Hititler›in, Yazılıkaya›nın, 
sfenkslerin değerini biliyor. 

Anadolu’nun 4 bin yıl 
önceki ilk başkenti
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